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Бұл оқулықтың мақсаты – кері байланысты басқару теориясының құрылымын
көрсету мен мәтін бойынша алға басқан сайын қызықты жаңалықтардың және мәселелерді
талқылаудың дәйектілігін қамтамасыз ету. Басылымның жетістігі оның студентке кері
байланысты басқару жүйесі теориясын меңгеруге көмектесе алғандығымен байқалатын
болады.
Оқулық техникалық университет бакалавриатының студенттеріне басқару жүйелері
жөніндегі кіріспе курсына арналған. Басқару жүйесі тәжірибесінде аэрокосмостық,
химиялық, электрлік, өндірістік және машина жасау техникалары арасында кішкене
ғана айырулар болады, сондықтан да бұл оқулық барлық инженерлік пәндер үшін
біркелкі пайдалы болады. Көптеген тапсырмалар мен үлгілер түрлі салаларды қамтиды,
ал басқарудың әлеуметтік, биологиялық, экологиялық және экономикалық жүйелерінің
үлгілері оқырманға басқару жүйелері теориясының көптеген өмірлік аспектілер үшін
қолданылатынын көрсету мақсатында ұсынылады.
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Алы сөз
ЗАМАНАУИ БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІ – ОҚУЛЫҚ
Климаттың өзгеруі, судың ластану проблемасы, экологиялық,
қалдықтарды басқару, тасталындының қысқаруы мен шикізат пен энергияны пайдалануды азайту сияқты ғалами мәселелер көптеген инженерлер үшін қолданыстағы инженерлік жобалауға деген көзқарасты ой
елегінен қайта өткізуге себеп болды. Нәтижесінде, қоршаған ортаға зиянын тигізбейтін жобалау дамуға мүмкіндік алады. Аталмыш «Жасыл
инженерияның» мәнісі ластануды азайтатын, адам денсаулығы үшін
қауіпті төмендететін және қоршаған ортаның жағдайын жақсартатын
өнімдерді даярлауда. «Жасыл инженерия» принциптерін қолдану кері
байланысты басқару жүйелерінің қуатын айрықшалайды және аса тиімді
технология болып табылады.
Парниктік газдардың шығарылымын азайту және қоршаған орта
ластануын төмендету үшін қоршаған ортаның мониторнигі жүйесінің
саны мен сапасын жақсарту қажет. Мұның бір үлгісі болып сыртқы орта
көрсеткіштерін өлшейтін барлаудың мобильді платформасында сымсыз
өлшеулерді пайдалану болып табылады. Ал қозғалу мен кейіндеу қуатын
өлшеу үшін жеткізілетін қуаттың, дабыл формаларының кернеуі мен
жарасымды ауытқу сапасын бақылау келесі үлгі болып табылады. «Жасыл инженерияның» көпшілік жүйелері мен құрамдас бөліктері ток пен
кернеудің мұқият мониторингін талап етеді. Мысалы, ток трансформаторлары электр энергиясымен қамтамасыз ету мақсатында пайдаланылатын
өзара байланысты жүйелердің энергия желісіндегі токтың мониторингі
мен оны өлшеу үшін түрлі сапада қолданылады. Датчиктер кері байланысты басқарудың кез келген жүйесінің басты құрамдас бөлігі болып табылады, өйткені өлшемдерді жүйенің жағдайы туралы қажетті ақпаратты
басқару жүйесі тиісті әрекет жасай алатындай етіп ұсынады.
«Жасыл инженериядағы» басқару жүйесінің рөлі әрі қарай да кеңейе
береді, өйткені біздің алдымызда тұрған ғалами міндеттер автоматизация мен дәлдіктің өскелең деңгейін талап етеді. Осы кітапта, біз «жасыл
инженерияның» негізгі үлгілерін келтіреміз, мысалға, уақыт өте келе күн
сәулесі өзгерген сайын энергияны жоғарғы шекте беруге қол жеткізу үшін
кері байланысты басқарудың фотоэлектрлік генераторын үлгілеу мен жел
турбиналарын бақылау сияқты.
Жел мен күн бүкіл әлем бойынша жаңартылатын энергияның маңызды
көздері болып табылады. Жел энергиясының электр энергиясына түрленуі
электр генераторлары қосылған желэнергетикалық турбиналар көмегімен
жүзеге асады. Желдің өз табиғаты бойынша үздік-создық болуы, электрді
табыстаудың интеллектуалдық желілерін дамытады, өйткені жел

тынышталғанда немесе үзілгенде, алынған қолжетімді энергияны электрлік жүйеге жеткізу керек болады. Интеллектуалдық желі желдің үздіктігі
мен басқа да бұзушылықтар кезінде де үйлер, кәсіпорындар, мектептер
мен басқа да тұтынушыларды электр энергиясымен сенімді және тиімді
қамтамасыз ететін техникалық және бағдарламалық қамсыздандырудан
тұратын жүйе ретінде қарастырыла алады. Жел бағыты мен күшінің ретсіз
сипаты да жел турбиналарының өзінде басқару жүйесінің көмегімен сенімді
және тұрақты электр энергиясын құру қажеттігіне әкеледі. Бұл басқару
құрылғыларының мақсаты болып жел үздіктігі мен жел бағытының өзгеру
әсерінің ықпалын азайту табылады. Сондай-ақ энергияны сақтау жүйелері
де «жасыл инженерияның» аса қажетті технологиялары болып табылады.
Біз отын элементтері сияқты жаңартылатын энергияны сақтау жүйелерін
іздестірудеміз. Белсенді басқару да жаңартылатын энергияны сақтауды
басқарудың тиімді жүйесінің басты элементі бола алады.
Басқару техникасы ғылымның күрделі және қызықты саласы болып
табылады. Басқару техникасы, табиғаты бойынша, техникалық оқытудың
оқу бағдарламасында басты орын алған пәнаралық пән. Техниканы
басқару өнерін қолдану мен меңгеруге әртүрлі тәсілдемелер күту орынды.
Пән математикалық білім негіздерін талап ететіндіктен, біз оған теоремалар мен дәлелдерге баса назар аудара отырып, өте теориялық көзқараспен
жақындай алар едік. Басқа бір жағынан, түпкілікті мақсат басқару органдарын нақты жүйелерге енгізу болғандықтан, біз тек түйсік пен басқару
жүйелерін жобалау кезіндегі практикалық тәжірибеге ғана сүйеніп,
ерекше тәсілдеме қолдана алар едік. Біздің тәсілдеменің мәнісі мынада – математикалық негізі бар және бір мезгілде нақты спецификациялар
үшін басқарудың практикалық жүйесін әзірлеу мен жүйенің физикалық
үлгілеуін айрықшалайтын басқару техникасының әдістемесін ұсыну.
Біздің әрқайсымыз үшін өткеннің әдістерін қайтадан ашу және
ескі сұрақтарға қайтадан жаңа жауаптар табу үйренуге аса маңызды
және жемісті тәсілдеме болып табылады деп санаймыз. Осылайша,
біз студентке проблемалар мен сұрақтар топтамасын ұсынамыз және
соңғы онжылдықтар бойында алынған жауаптардың кейбіріне сілтеме
жасағымыз келеді. Біз студенттің алдына мәселені қойғанның орнына
оған дайын жауапты ұсынатын дәстүрлі әдіске қарсымыз. Өйткені, ондай
жағдайда, біз студентті құмарлығынан айырамыз, оның творчестволық
әлеуетін өшіреміз және адамзаттың таңғажайып оқиғаларын шаң басқан
теоремаларға әкеліп тірейміз. Біздің мақсатымыз – біздің нақты зерттеген және түсінген нәрселерге өзіміздің күшіміз арқылы жеткенімізді
бекіту мақсатында қарсы тұруымыз, жалғасқан кейбір шешілмеген және
маңызды мәселелерді көрсету.
Бұл кітаптың мақсаты кері байланысты басқару теориясының
құрылымын көрсету мен мәтін бойынша алға басқан сайын қызықты
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жаңалықтардың және мәселелерді талқылаудың дәйектілігін қамтамасыз
ету болып табылады. Бұл басылымның жетістігі оның студентке кері байланысты басқару жүйесі теориясын меңгеруге көмектесе алғандығымен
байқалатын болады.
БҰЛ БАСЫЛЫМДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР
«Заманауи басару жйелері» оқулығының бұл жаңа басылымында
келесі маңызды жаңартулар бар:
«Жасыл инженерия» туралы 1-тарауға жаңа бөлім қосылған. «Жасыл
инженериядағы» басқару жүйесінің рөлі әрі қарай да кеңейе береді,
өйткені біздің алдымызда тұрған ғалами міндеттер автоматтандыру мен
дәлдіктің өскелең деңгейін талап етеді.
Басты тарауларда «жасыл инженерияны» қолдайтын басқару құрылымын
суреттейтін интеллектуалдық жүйелер, қоршаған орта мониторингі,
жел мен күн энергияларын генерациялау сияқты жобалаудың жаңа
мақсаттары ұсынылған.
Әрбір тарауда «Білімді тексеру» деп аталатын бөлім бар, ол студенттерге
негізгі түсініктер бойынша өзінің білімін тексеруге мүмкіндік береді.
Жауаптар дереу тексерудің қолайлылығы үшін әрбір тараудың аяғында
көрсетілген.
Күшею коэффициенті бойынша теріс түбірлі годограф туралы жаңа
бөлім қосылған.
PID күйге келтіру әдістері туралы жаңа бөлім бар, онда қолмен күйге
келтіру әдістері мен Циглер-Николс әдісіне басты назар аударылған.
20 %-дан астам жаңартылған немесе жаңа тапсырмалар. Осы он екінші
басылымды қосқанда, бізде әрбір тарау соңында берілетін жалпы саны
1000-нан астам жаттығулар, тапсырмалар, аса күрделі тапсырмалар,
жобалау және компьютерлік тапсырмалар бар. Енді оқытушылар
студенттерге әр семестрде еш қиындықсыз түрлі тапсырмалар бере алады.
Үй тапсырмаларының видеошешулерін www.pearsonhighered.com/dorf
сайтында көре аласыз.
АУДИТОРИЯ
Бұл оқулық техникалық университет бакалавриатының студенттеріне
басқару жүйелері жөніндегі кіріспе курс үшін арналған. Басқару жүйесі
тәжірибесінде аэрокосмостық, химиялық, электрлік, өндірістік және машина жасау техникалары арасында кішкене ғана айырулар болады, сондықтан
да бұл оқулықтың мәтіні әдейілеп бір ғана пәннің бағытында ғана құралмаған. Сол себепті, бұл кітап барлық инженерлік пәндер үшін біркелкі пайдалы болады деп үміттенеміз және бәлкім, ол басқару техникасының пайдасын түсіндіруде көмек берер. Көптеген тапсырмалар мен үлгілер түрлі
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салаларды қамтиды, ал басқарудың әлеуметтік, биологиялық, экологиялық
және экономикалық жүйелерінің үлгілері оқырманға басқару жүйелерінің
теориясы көптеген өмірлік аспектілер үшін жалпы қолданылатынын
көрсету мақсатында ұсынылады. Біздің ойымызша, бір пәнді оқитын студенттерге басқа пәндерден тапсырмалар мен үлгілер беру оларға өз зерттеу
облысынан тысқарыны көруге мүмкіндік береді.
Көптеген студенттер жұмыс жолын өздері оқып-зерттегеннен басқа
инженерлік салаларда бастайды. Мысалы, көптеген инженер-электриктер мен инженер-механиктер аэрокосмостық техника инженерлерімен
бірлесіп аэрокосмостық технологиялар саласында жұмыс істейді. Басқару
Техникасына аталмыш енгізулер студенттерге бақылау жүйелерінің
талдауы мен құрылымы туралы кең түсінік алуға мүмкіндік береді деп
үміттенеміз.
Заманауи басқару жүйелері кітабының алғашқы он бір басылымы
400-ден астам колледждер мен университеттердің техникалық факультеттерінің жоғарғы курстарында пайдаланылды. Ол сондай-ақ басқару техникасында бастапқы жұмыс тәжірибесі жоқ студенттер арасында, Магистратура курстарында да сұранысқа ие болды.
ОН ЕКІНШІ БАСЫЛЫМ
Он екінші басылымды пайдаланушылар үшін сондайақ анықтама веб-сайт ашық. Веб-сайтта кітаптың барлық
М-файлдары, Лаплас кестесі мен түрлендірілген үш шамалы
кестелер, қалыптамалық алгебра мен кешенді сандар, белгілер,
бірліктер мен түрлендіру коэффициенттері бойынша жазбаша материалдар, сонымен қатар, LabVIEW MathScript модуліне енгізу
де бар. Кітап шетіндегі бұл белгі веб-сайтта тақырып бойынша
қосымша анықтамалық материал бар екендігін хабарлайды.
Сондай-ақ веб-сайтта үйде шешу үшін әдетті тапсырмалардың
шешімінің видеосюжеті мен кітаптың толық электрондық мәтіні
бар. Веб-сайттың адресі www.pearsonhighered.com/dorf.
Он екінші басылымның көмегімен, біз жобалау бағытында дамуды
жалғастырамыз, бұл Заманауи басқару жүйелері кітаптарының топтамасы үшін сипатты нәрсе. Дисковод үшін контроллерді жобалаумен байланысты инженерлік есептің шынайы үлгісінде біз Ретті Жобалау "лгісін
ұсынамыз (ол мәтінде жебелі белгі ретінде белгіленген), ол әрбір тарауда
осы тарауда қарастырылған әдістер мен түсініктерді пайдалана отырып
ретті түрде мазмұндалған. Дискілік жинақтаушылар барлық мөлшердегі
компьютерлерде қолданылады, және олар Басқару Техникасында кеңінен
пайдаланылады. Дискіні оқу жүйесі контроллерінің құрылымының түрлі
аспектілері әр тарауда қарастырылады. Мысалы, 1-тарауда біз басқарудың
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мақсатын, бақыланатын көрсеткіштерді анықтаймыз, басқару спецификациясын тіркейміз, сонымен қатар дискжетегі конфигурациясының (сыртқы түрі) бастапқы жүйесін құрамыз. Содан кейін, 2-тарауда, процестің,
датчиктер мен атқарушы механизмдердің үлгісін нақыштаймыз. Қалған
тарауларда біз тараулардың негізгі сәттерін айқындай отырып, жобалау
үдерісін жалғастырамыз.

Студенттерге бір тараудағы жобалау тапсырмаларына басқа тарауда да сүйену мүмкіндігін беру үшін біз Ретті Жобалау "лгісі тәрізді
Жобалауды "зіліссіз Тапсырмасы деп аталатын жобалау тапсырмасын
ұсынамыз (мәтінде жебелі белгі ретінде белгіленген). Мысалы, жоғары
дәлдік техника үстелдің бағыттаушы жүйесіне қатаң талаптар қояды.
Жобалаудың Үздіксіз Тапсырмасы көмегімен студенттер көрсетілген
талаптарға сай келетін жобалық шешімдерді әзірлеу үшін әрбір тарауда
ұсынылған әдістер мен аспаптарды қолдана алады.

Біз кітаптың компьютерлік үлгілеу және талдау кіретін секцияларын дамыту мен жақсартуды жалғастырамыз. Әрбір тараудың соңында
компьютерлік тапсырмалар мәтіндегі графикалық белгімен көрсетілген.
Сондай-ақ, Ретті Жобалаудың түрлі тапсырмаларының көпшілік шешімдері м-файлдар мен суреттерге сәйкес мәтіннен тұрады. Әрбір тараудың
соңында «Дағдыларды тексеру» бөлімін енгізу он екінші басылымның

Бақылау жүйесіне кіріспе
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жаңа енгізілімі болып табылады. Бұл бөлім қанат белгісімен көрсетіледі.
Тарау материалдары бойынша білімін тексеру үшін әрбір «Дағдыларды
тексеру» бөлімінде біз мәселелердің үш жиынтығын ұсынамыз. Тапсырмалар «Дұрыс-Қате» түріндегі мақұлдаулардан құралған. Дұрыс жауапты
таңдау және сөздерді салыстыру. Кері байланыс қызметі де қарастырылған.
Сіз әр тараудың қорытынды бөлігінде ұсынылған кілттермен салыстыра
отырып өз жауаптарыңыздың дұрыстығын тексере аласыз.
ПЕДАГОГИКА
Кітапта басқару жүйелері теориясының негізгі түсініктері ұсынылған,
өйткені олар жиілік және уақытша салаларда әзірленген болатын.
Тараулардың тақырыбын әзірлеу барысында біз басқару жүйесінің ең заманауи тапсырмалары мен үлгілерін қосуға тырыстық. Осылайша, бұл
кітапқа сенімді басқару жүйесі, басқарушылық пен қадағаланушылық,
компьютерлік басқару жүйелері, ішкі үлгілі басқару жүйесі, ПИДреттеуіштер мен автоматты жобалау және талдау жүйелері сияқты
тақырыптар кіргізілген.
Әйтсе де, тәжірибе жүзінде өте пайдалы болып шыққан басқару
теориясының классикалық тақырыптары сақталып қана қоймай,
кеңейтіліп берілді.
Негізгі Принциптерді Енгізу: классикадан модернге дейін. Біздің
мақсатымыз жиілік және уақытша салаларды жобалау әдістерінің
негізгі принциптерін дәл мазмұндау болып табылады. Автоматты
бақылау техникасының классикалық әдістері ерекше мұқияттылықпен
қарастырылады: лаплас бейнесі мен түрлену қызметі; түбірлік годограф көмегімен синтездеу; Раус-Гурвиц тұрақтылық талдауы; жиілік
сипаттамаларының әдістері, оның ішінде Боде, Найквист және Николс
әдістері; стандартты тесттік дабылдардың тұрақты кінәраты; екінші
тәртіптегі жүйенің аппроксимациясы; амплитуда-фазалық диапазон және
өткізгіштік қабілет. Бұдан басқа, құбылмалы жағдайлар әдісіне едәуір
көңіл бөлінеді. Сондай-ақ жағдай бойынша кері байланыс жүйесінде
басқарушылық пен қадағаланушылықтың іргелі түсініктері талқыланады.
Полюстер қалпының жағдайы бойынша кері байланысты жобалау үшін Аккерман формуласы ұсынылған. Бақылау блогі жалпы жағдай өлшенбейтін
кезде жағдайды бағалауды қамтамасыз ету үшін құрал ретінде енгізіледі.
Негізгі принциптердің берік іргетасында салынған бұл кітап дәстүрлі
емес тақырыптарды зерттеу үшін көптеген мүмкіндіктер ұсынады.
Басқарудың сенімді теориясы саласындағы жетістіктер 12-тарауда
талқыланады. Компьютерлік сандық басқару жүйесін енгізу 13-тарауда
қарастырылады. Әрбір тарау (біріншіні қоспағанда) студенттерді автоматты жобалау мен талдау түсініктерімен таныстырады. Кітаптың соңында

тараулар бойынша бөлінген үлкен бөлім бар, онда студенттердің әрі қарай
өздігімен оқып-зерттеуі үшін реттеу техникасы туралы ақпараттар көзін
көрсететін анықтама материалдарға сілтемелер болады.
Мәселелерді шешу дағдыларын прогрессивті дамыту. Тарауларды оқу,
лекцияларға қатысу және конспектілеу, суреттелген үлгілерді пысықтау
оқу процесінің бір бөлігі болып табылады. Бірақ игерілген білімді шынайы
тексеруді әрбір тарау аяқталған соң жүзеге асыруға болады. Тапсырмаларды шешу дағдысын дамыту осы кітаптың маңызды құрамдас бөлігі болып
табылады. Әрбір тараудың тапсырмасы 5 түрге бөлінеді:
Жаттығулар
Тапсырмалар
Ілгерілеу түріндегі тапсырмалар
Жобалау тапсырмалары
Компьютерлік тапсырмалар
Мысалы, 7-тараудағы Түбірлік Годограф Әдісі тақырыбы бойынша тапсырмалар жиынтығына 28 жаттығу, 39 тапсырма, 14 ілгерілеу
түріндегі тапсырма, 14 жобалық тапсырма және 10 компьютерлік тапсырма кіргізілген. Жаттығулар студенттерге күрделі тапсырмаларды шешпес
бұрын анағұрлым қарапайым жаттығуларды орындау арқылы әрбір тарауда оқылған түсініктер мен әдістерді жеңіл қолдануға мүмкіндік береді.
Жауаптар жаттығулардың үштен біріне беріледі. Тапсырмалар осы немесе басқа тарауда оқылған түсініктерді жаңа жағдайда қолдануды талап
ететін түрде құрылады. Ілгерілеу түріндегі тапсырмалар едәуір күрделі
тапсырма болып келеді. Жобалау тапсырмалары жобалық тапсырманы айрықшалайды; компьютерлік тапсырмалар студенттерге тапсырмаларды компьютер көмегімен шешуде тәжірибе жинақтауға мүмкіндік
береді. Жалпы алғанды, кітапта 1000-астам тапсырма бар. Аса күрделі
тапсырмалардың көптігі студенттер қарапайым жаттығулардан жобалау
мен компьютерлік тапсырмалардың күрделі тапсырмаларына жылжыған
сайын олардың өздерінің шешуге қабілеті мен дағдыларында сенімділік
береді. Кітап мәтінін өз дәрістеріне бейімдейтін барлық оқытушыларға
қолжетімді оқытушының басшылығында, тараулар соңында берілетін
барлық тапсырмалардың толық шешулері бар.
Кітап мәтініне қосымша ретінде авторлар сондай-ақ М-файлдар мен
«Заманауи басқару жүйелері» Аспаптарын әзірледі. М-файлдарда әрбір
үлгінің скриптері компьютерлік негізде мәтінде берілген. Сіз М-файлдарды
www.pearsonhighered.com/dorf сайтынан жүктей аласыз.
Негізгі принциптерге нұқсансыз жобалауға бейімделу. Басқарудың
нақты, күрделі жүйелерін жоспарлаудың аса маңызды тақырыбы
кітаптың басты тақырыбы болып табылады. Тәжірибелік қолдану
мақсатындағы бұл тәрізді дизайнға бейімделу Аккредитациялық
инженерлік-технологиялық кеңес пен өнеркәсіптің мүддесін білдіреді.

Жобалау үдерісі жеті негізгі құрылыс блоктарынан тұрады, біз оларды
үш топқа бөлеміз:
1. Бақылауға жататын мақсаттар мен ауыспалыларды анықтау,
және олардың негізінде жұмыс сипаттамасын өлшейтін сипаттамаларды
(бастапқы өлшемдерді) анықтау.
2. Жүйені үлгілеу және анықтау.
3. Басқару жүйесін жобалау және үлгілеу мен талдаудың біріктірілген
жүйесін жасанды түрде қайтадан қалпына келтіру.
Осы кітаптың әрбір тарауында біз жобалау үдерісі мен тараудың негізгі
тақырыбы арасындағы байланысты ерекшелейміз. Біздің мақсатымыз
көрнекі үлгілер арқылы жобалау үдерісінің түрлі аспектілерін көрсету болып табылады. Келесі үлгілер басқару жүйесінің жобалау үдерісінің түрлі
аспектілерін көрнекі түрде паш етеді:
интеллектуалдық жүйелер (1.9-бөлім)
фотогальваникалық генератор (2.8-бөлім)
космостық станцияның бағдарын үлгілеу (3.8-бөлім)
анестезия кезінде қан қысымын қадағалау (4.8-бөлім)
ұшақ биіктігін бақылау (5.9-бөлім)

роботтандырылған мотоцикл (6.5-бөлім)
жел турбиналары роторының айналу жылдамдығын бақылау (7.8-бөлім)
қуаттың ең жоғары көрсеткішін қадағалау (8.6-бөлім)
жел турбиналарын ПИД-реттеу (9.8-бөлім)
фрезер станогын басқару жүйесі (10.12-бөлім)
электр қозғалтқышты тепловозды басқару (11.9-бөлім)
аудиожазбаны сандық реттегіш (12.8-бөлім)
жұмыс үстелін басқаруды дайындау (13.10-бөлім)

Әрбір тарауда студенттерге автоматты жобалау мен талдау әдіснамасын
пайдалануда көмек беретін, сонымен қатар оларға жобалаудың көптеген
үлгілерін екінші қайтара пысықтауда көмектесу қызметін атқаратын
бөлім болады. 5-тараудан ретті жобалаудың үлгісі: дисководты оқу жүйесі
компьютерлік әдістер көмегімен талданады. Жобалауды талдау үшін
пайдалануға болатын М-файлдың скрипті 5.47-суретте көрсетілген.
Жалпы айтсақ, әрбір скриптінің оның маңызды аспектісін ерекшелейтін түсініктемесі болады. Скриптіге ілеспелі өнімнің де (әдетте, график)
басты құрамдас бөліктерін көрсететін түсініктемелері болады. Скриптер,

сондай-ақ өзгертулер арқылы басқа тапсырмаларды шешу негізі ретінде де
қолданыла алады.
Оқытуды жақсарту. Әрбір тарау қысқа шолудан басталады, онда тарауда баяндалатын тақырыптар көрсетіледі. Әрбір тараудың соңында
студент тараудың конспектісін, «Дағдыларды тексеру» бөлімін, сонымен бірге негізгі терминдер мен түсініктерді таба алады. Бұл бөлімдер
тарауға енгізілген негізгі түсініктерді орнықтыруға арналған және келесі
қолданыста анықтамалық материал ретінде қызмет етеді.
Екінші түс қажет болған кезде назар аударту үшін, және кестелер
мен сандарды белгілеу үшін қолданылады. 4.4-жобалау тапсырмасында
студенттерден К реттеуішінің мағынасын анықтау сұралады, және R (S)
деп белгіленген Y жағдайында өзгеру сатысы болып көрсетілген жауап
қанағаттанарлық болып табылады да, бұл ретте Td белгісімен көрсетілген
жүйеге ауытқу әсері кемиді. DP4.4 сәйкес сурет студенттерге мәселені
көзбен шолуға және тапсыру қызметінің үлгісін даярлауда келесі адымды
жасауға және жобаны аяқтауға көмектеседі.

ҰЙЫМДАСТЫРУ
1-тарау. Басқару жүйелеріне кіріспе. Басқару теориясы мен
практикасының негізгі тарихына кіріспені көрсетеді. Бұл тараудың

мақсаты болып басқару жүйесін құру мен даярлауға жалпы тәсілдемені
суреттеу табылады.
2-тарау. Жүйелердің математикалық үлгілері. Физикалық жүйелердің енгізу-шығару немесе тапсыру қызметі түріндегі математикалық
үлгілері 2-тарауда қарастырылады. Мұнда жүйелердің кең спектрі
қарастырылады (оның ішінде механикалық, электрлік және сұйықтар).
3-тарау. Құбылмалы жағдайдағы үлгілер. 3-тарауда жүйелердің
құбылмалы жағдайдағы түрдегі математикалық үлгілері баяндалады.
Басқару жүйесінің ауыспалы режимі мен өнімділігі матрицалық әдістерді
қолдану жолымен қарастырылады.
4-тарау. Кері байланысты басқару жүйелерінің сипаттамасы. Бұл
тарауда кері байланысты басқару жүйесінің сипаттамасы бейнеленген.
Талқылауға кері байланыстың артықшылықтары шығарылады, сонымен
бірге жүйе қатесінің дабылы түсінігі енгізіледі.
5-тарау. Кері байланысты басқару жүйелерінің өнімділігі. 5-тарауда
кері байланысты басқару жүйелерінің өнімділігі қарастырылады. Басқару
жүйесінің өнімділігі с-жазықтықты полюстердің орналасуымен және
жүйенің тапсыру қызметінің нөлдерімен өзара байланысты.
6-тарау. Кері байланысты желілік жүйелердің орнықтылығы. Кері
байланысты жүйенің тұрақтылығы 6-тарауда зерттеледі. Мұнда жүйе
орнықтылығының оның тапсыру қызметінің сипатты теңдесуімен
арасалмағы баяндалады. Раус-Гурвиц орнықтылық критерийі түсінігі
енгізіледі.
7-тарау. Түбірлік годограф көмегімен синтездеу тәсілі. 7-тарау
с-жазықтықтағы сипатты теңдеу түбірінің бір немесе екі өлшемнің өзгеру
шамасына қарай қозғалысына арналған. С-жазықтықтағы түбірлік годограф графикалық тәсілмен анықталады. Бұнда біз ПИД-реттеуіш және
Циглер-Николс күйге келтіру әдісі түсінігін енгіземіз.
8-тарау. Жиілік сипаттамасының әдістері. 8-тарауда, тұрақты синусоидты кіріс дабылы синусоид жиілігі өзгерген сайын жүйенің тұрақты дыбыс беруін зерттеу үшін пайдаланылады. Сонымен бірге, Боде диаграммасы деп аталатын жиілік сипаттамасының дамуы қарастырылады.
9-тарау. Жиілік аймағының тұрақтылығы. Жүйе тұрақтылығы
жиілік сипаттамасы әдісінің көмегімен 9-тарауда зерттеледі. Бұл жерде
салыстырмалы тұрақтылық пен Найквист критерийі талқыланады.
10-тарау. Кері байланысты жүйелерді жобалау. 10-тарауда жобалау
мен басқару жүйесінің орнын толтырудың бірнеше жолдары бейнеленген және даярланған. Мұнда компенсаторлар ретіндегі қолжетімді түрлі
құралдар көрсетілген, сонымен бірге олардың өнімділікті жоғарылатуға
қол жеткізуде қалай көмектесетіні суреттелген.

11-тарау. Кері байланысты жүйелерді жағдайы бойынша жобалау.
11-тараудың басты тақырыбы болып құбылмалы жағдайдағы үлгілерді
пайдалана отырып басқару жүйелерін жобалау табылады. Толық кері байланысты жобалау және қадағалау блоктарын жобалау әдістері полюстердің
орналасуына негізделеді, және осы тарауда мұқият қарастырылады. Сонымен қатар басқарушылық пен қадағаланушылық тексерістері ұсынылады
және ішкі үлгінің синтезі түсінігі талқыланады.
12-тарау. Сенімді басқару жүйелері. 12-тарау едәуір белгісіздік бар
болғанда жоғары дәлдік басқару жүйелерін әзірлеуге арналған. Талқылауға сенімді жүйенің бес әдісі шығарылған, оның ішінде түбірлік годограф көмегімен синтездеу, жиілік сипаттамалары, ПИД-реттеуіштердің
кінәратын анықтау әдісі, ішкі деңгей үлгісі және жалған-сандық кері байланыс.
13-тарау. Сандық басқару жүйелері. Компьютерлік басқару
жүйелерінің өнімділігін талдау және суреттеу әдістері 13-тарауда бейнеленген. Сондай-ақ мұнда дискреттік жүйелердің тұрақтылығы мен
өнімділігі талқыланады.
Қосымша A. MATLAB негіздері

АЛҒЫС
Біз осы он екінші басылымды, сонымен бірге барлық алдыңғы
кітаптарды құрастыруға көмек көрсеткен келесі тұлғаларға өзіміздің
шынайы алғымысызды білдіргіміз келеді: Махмуд A. Абдалла, Штаттың
Орталық Университеті (Огайо штаты); Джон Х. Чиазон, Питтсбург
университеті; Сами Эль-Сава, Калифорния мемлекеттік политехникалық
университеті, Помона; Питер Дж. Гордер, Канзас Мемлекеттік
Университеті; Дуэйн Ханселман, Мэйн штатының Университеті; Ашок
Айер, Невада Университеті, Лас-Вегас, Лесли Р. Коваль, Миссури – Ролла Университеті; Л. Г. Крафт, Нью-Гемпшир штатының Университеті,
Томас Гюрфес, Джорджия штатының Технологиялық Институты; Хулио С. Мандохана, Манкато Мемлекеттік Университеті; Луиджи Мариани, Падуи Университеті; Юра Меданич, Урбана-Шампейндегі Иллинойс
штатының Университеті; Эдуардо А. Мисава, Оклахома Мемлекеттік
Университеті; Медхат М. Моркос, Канзас Мемлекеттік Университеті, Марк
Нагурка, Маркетт Университеті; Д. Суббарам Найду, Айдахо штатының
Университеті; Рон Перес, Висконсин Университеті – Милуоки; Карла
Шварц, The MathWorks компаниясы, Inc; Мурат Таниэль, Дордт Колледжі;
Хал Тарп, Аризона Университеті; Джон Валясек, Техас Университеті A &
M; Пол П. Ван, Дюк Университеті және Рави Вориер, Инженерлік технологиялар және Басқару Институты.
АШЫҚ БАЙЛАНЫС ЖЕЛІЛЕРІ
Авторлар «Заманауи басқару жүйелері» оқулығын пайдаланушылармен байланыс желісін құрғылары келеді. Біз барлық оқырмандарды
осы және алдыңғы басылымдар бойынша өздерінің ескертулері мен
ұсыныстарын жіберуге шақырамыз. Осылайша, біз сіздерді оқулықты
пайдаланушылар үшін жалпы қызығушылық тудыратын барлық
жаңалықтар легінде ұстай отырып Сіздердің түсініктемелеріңіз және
ұсыныстарыңызбен бөлісе аламыз.
Байланыста болайық!
Ричард К. Дорф
Роберт Х. Бишоп

dorf@ece.ucdavis.edu
rhbishop@marquette.edu

Авторлар туралы
Ричард К. Дорф – Дэвис қаласындағы Калифорния Университетінің
электртехника және есептеуіш техника профессоры. Ол «Электртехника» пәніне деген ілтипатымен белгілі және электртехниканың
әлеуметтік және экономикалық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін
пайдалану тәсілдерімен аса қынжылады. Профессор Дорф бірнеше
жемісті техникалық оқулықтар мен анықтамалардың, оның ішінде
«Инженердің күнделікті кітабы» бестселлері, сонымен бірге «Электртехника Инженерінің Анықтамасының» екінші және үшінші басылымының
авторы мен редакторы болып табылады. Сонымен қатар профессор Дорф
кәсіпкерлік технологиясы жөніндегі жетекші оқулық болып саналатын
«Технология кәсіпорны» оқулығының тең туындыгері болып табылады.
Профессор Дорф электртехника және радиоэлектроника жөніндегі инженерлер Институтының (IEEE) ғылыми қызметкері және Америкалық
техникалық білім қоғамының (ASEE) мүшесі болып табылады. Ол басқару
жүйесі мен роботтехника дизайны саласына белсенді қатысады. Доктор
Дорф PIDA контроллеріне патент иегері болып табылады.
Роберт Х. Бишоп Маркетт Университетінің инженерлік факультетінің
деканы болып табылады. Маркетт Университетіне келмес бұрын, ол 20
жыл бойы Остиндегі Техас штатының Университетінде авиациялықкосмостық техника және теориялық механика профессоры болған, ол
жерде Джо Дж.Кинг атындағы профессурада жұмыс істеген және Еңбегі
сіңген Ұстаз атағын алған. Профессор Бишоп өзінің инженерлік жұмыс
жолын Массачусетс Технологиялық Университетінде Чарльз Старк Дрейпер атындағы техникалық зертхана қызметкері сапасында бастаған. Ол
«LabVIEW-пен оқыту» атты графикалық бағдарлауды оқыту жөніндегі аса
белгілі оқулықтың авторы болып табылады. Сонымен бірге ол «Мехатроника жөніндегі Оқулықтың» бас редакторы болып табылады. Талантты
ұстаз профессор Бишоп көптеген ұстаздық марапаттарға ие болған, оның
ішінде Инженерлік өнерді Оқытудағы көрнекті жетістіктері үшін көпке
аяулы Lockheed Martin Tactical Aircraft Systems сыйлығы да бар. Ол сонымен бірге Америкалық техникалық білім қоғамынан (ASEE) Джон Леланд Атвуд сыйлығымен және Америкалық Аэронавтика және Астронавтика Институтының (AIAA) сыйлығымен марапатталған, бұл сыйлық
әдетте «авиациялық-космостық техниканы зерттеуде елеулі үлес қосқан
көшбасшыға» беріледі.
Ол Америкалық Аэронавтика және Астронавтика Институтының,
Америкалық астронавтика қоғамының (AAS) мүшесі болып табылады
және Америкалық техникалық білім қоғамы мен Электртехника және радиоэлектроника жөніндегі инженерлер Институтының (IEEE) жұмысына
белсене атсалысады.

1-тарау
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ТАРАУ

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Ба ылау
ж йесіне кіріспе

Кіріспе
Автоматты басқарудың қысқаша тарихы
Басқару жүйесінің мысалдары
Инженерлік жобалау
Басқару жүйесін жобалау
Мехатроника жүйелері
«Жасыл инженерия»
Басқару жүйесін дамыту перспективалары
Жобалау мысалдары
Бірізді Жобалау мысалы: Дискжетекті оқу жүйесі
Қысқаша қорытындылар

ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ
Бұл тарауда кері байланысты басқарудың ашық және жабық жүйелерін
талқылаймыз. Басқару жүйесі керекті межеге жету мақсатында өзара
байланысты компоненттерден тұрады. Мұнда біз тарихи тұрғыда басқару
жүйесі мысалдарын қарастырамыз. Бұған ертедегі жүйелердің құрамына
энергияның балама көздері, күрделі гидрид автомобильдер және күрделі
құрастырылған роботтарда, заманауи өндірістік үдерістерде пайдаланылатын кері байланыс идеяларының көпшілігі кіреді. Модельдеуді
және талдауды, жүйені анықтауды, нормативтерді белгілеуді, бақылауға
жататын және ауыспалы мақсаттарды анықтауды қамтитын жобалау
үдерісі көрсетілді. Жобалау үдерісінің кезеңділігі бізге жобалаудағы
олқылықтарды тиімді түзету ғана емес, өнімділік және құн, күрделілік
бойынша қажетті мәмілеге жетуге мүмкіндік береді. Біз сіздерге Бірізді
Жобалау Мысалын: Дискжетекті оқу жүйесін ұсынамыз. Бұл мысал осы
кітаптың әрбір тарауында қарастырылатын болады. Ол басқару жүйесі
дизайнының маңызды және практикалы тапсырмаларын көрсетеді және
оқытудың пайдалы құралы ретінде қолданылады.
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КҮТІЛЕТІН Н ТИЖЕЛЕР
1-тарауды оқығаннан кейін студенттер:
Инженерлік басқару жүйесінің негізгі түсініктерін меңгереді,
кейбір көрнекі мысалдар келтіріп, олардың бүгінгі заманның басты
тапсырмаларымен байланысын түсіндіре алады.
Басқару жүйесінің қысқаша тарихын және қоғамдағы олардың рөлін
біледі.
Басқару жүйесі эволюциясы контекстінде оның болашағын талқылауға
қабілетті болады.
Басқару жүйесін жобалау элементтерін таниды және инженерлік
жобалау контекстінде басқаруды бағалауға үйренеді.

1.1 КІРІСПЕ
Инженерлік жобалау адам игілігіне табиғи күштерді және материалдарды бақылау және түсінуді өзіне мақсат етіп қояды. Жүйелік басқару
инженерлері қоғамға экономикалық тиімді өнім ұсыну мақсатында,
көбінесе жүйе деп аталатын ортаның сигменттерін бақылаумен және
зерттеумен айналысады. Түсіну мен бақылаудың қос мақсаты бір-бірін
толықтырып тұрады, себебі бақылаудың әсерлі жүйесі жүйені түсінуді
және модельдеуді талап етеді. Сонымен қатар, басқару техникасына
химиялық үдеріс жүйесі тәрізді нашар зерттелген жүйелерді бақылауды
жиі қарастыруға тура келеді. Басқару жүйесі инженерлері үшін көлікті
басқару жүйесі, химиялық үдерістерді және роботтық-техникалық
жүйелерді басқару жүйесі сияқты өзара байланысты, күрделі, заманауи жүйелерді модельдеу және бақылау басты міндет болып табылады.
Мұнымен бірге, жүйелік инженерге өнеркәсіптік автоматтандырудың
көптеген пайдалы және қызықты жүйелерін бақылау бірегей мүмкіндігі
беріледі. Басқару техникасының сипаттамалық сапасы технологияны
басқару мүмкіндігі, сонымен қатар, қоғам игілігіне өнеркәсіптік және
экономикалық үдерістер болып табылады.
Басқару техникасының негізіне кері байланыс теориясы және желілік
жүйелік талдау идеялары жатады, ол сонымен қатар, желі теориясы және
коммуникация теориясы түсініктерін біріктіреді. Осылайша, басқару
техникасы тек инженерлік саламен ғана шектелмейді, сонымен қатар,
авиациялық жобалау, химиялық технология, механикалық, экологиялық,
азаматтық жобалау және электротехникада да тең дәрежеде қолданылады.
Сонымен бірге, бизнес, әлеуметтік және саяси жүйе динамикасы түсінігі
ұлғаюына қарай, осы жүйелерді бақылау мүмкіндігі де ұлғаяды.
Бақылау жүйесі – бұл жүйенің керекті реакциясын ұсынатын жүйелік
конфигурация компонентерінің өзара байланысы болып табылады.
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Жүйені талдауға жүйе компоненттерінің тұрақты себеп-салдарлы байланысын жорамалдайтын желілік жүйе теориясы принциптері негіз болып табылады. Сондықтан, компонент немесе бақылауға жататын үдеріс
1.1-суретте көрсетілгендей блок түрінде болуы мүмкін. Кіру-шығу байланысы өз кезегінде көбінесе қуатты күшейту көмегімен шығу сигналының
ауыспалығын қамтамасыз ету үшін кіру сигналын өңдеуді білдіреді.
Басқарудың алшақтатылған жүйесі 1.2-суретте көрсетілгендей керекті
жауапты алу үшін орындаушылық механизмін және реттегішті пайдаланады. Алшақтатылған жүйе – бұл кері байланысы жоқ жүйе.
Алшақтатылған жүйе кері байланысы жоқ үдерісті тікелей басқару
үшін орындаушылық механизмнің құралын пайдаланады.

1.1-сурет. Бақыланатын үдеріс

1.2-сурет. Басқарудың алшақтатылған жүйесі (кері байланысы жоқ)

1.3-сурет. Басқарудың кері байланысы бар алшақтатылған жүйесі

Кері байланысы жоқ басқару жүйесінен кері байланысы бар басқару
жүйесінің айырмашылығы – ол фактілік шығуды шығу кезіндегі керекті
реакциямен салыстыру үшін пайдалы өнімділіктің қосымша шараларын пайдаланады. Шығу шарасы кері байланыс сигналы деп аталады.
1.3-суретте қарапайым кері байланысы бар басқару жүйесі көрсетілген.
Кері байланысы бар басқару жүйесі бір ауыспалы жүйенің басқа ауыспалы жүйеге берілген арақатынасын айырмашылықты бақылау құралы
ретінде пайдалана отырып олардың функцияларын салыстыру жолымен сақтауға ұмтылатын жүйе болып табылады. Нақты датчик болған
жағдайда, жүйенің өлшенген шығу легі фактілік жүйелік қорытындының
жақындауы болып саналады.
Үдерісті басқару үшін кері байланысы бар басқару жүйесі тірек
сигналының шығуы мен кіруі арасындағы берілген арақатынастың функ-
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циясын жиі пайдаланады. Бақыланатын үдерістің шығуы мен кіру сигналдары арасында айырмашылық жиі күшейеді және үдерісті айырмашылық
біртіндеп азаятындай басқаруға пайдаланады. Жалпы алғанда, керекті
шығу мен нақты нәтиже арасындағы айырмашылық реттегіштің көмегімен
түзетілетін қатеге тең. Реттегіштің шығу сигналы орындаушылық
механизмді қателерді азайтуға мәжбүрлейді. Әрекеттердің тізбектілігіне
мысал: егер кеме қателесіп оңға бұрылса, кемені солға бұру үшін руль
іске қосылады. 1.3-суретте көрсетілген жүйе теріс кері байланыс бақылау
жүйесі болып табылады, себебі шығу сигналы кіру сигналынан алынады
және айырмашылық реттегішке кіру сигналы ретінде пайдаланылады.
Кері байланыс тұжырымдамасы басқару жүйесін жобалауға және талдауға
негіз болып табылды.
Басқарудың кері байланысы бар тұйық жүйесі шығу кезінде өлшеуді
және керекті нәтижемен (сілтеме немесе бұйрық) салыстыру үшін осы
сигналдың кері байланысын пайдаланады.
Біз 4-тарауда талдайтындай, тұйық жүйені басқару алшақтатылған
жүйені басқаруға қарағанда көптеген басымдықтарға ие, оның ішінде
сыртқы кедергілерді қабылдамауға және өлшеу шуын төмендетуді
жақсарту мүмкіндігі бар. Біз 1.4-суретте көрсетілгендей шуды өлшеуді
және кедергілерді кірудің сыртқы ажырауы түрінде жиынтық-сұлбаға
енгіздік. Шынайы жағдайларда сыртқы кедергілер мен өлшем шуы болатыны сөзсіз, практикалық басқару жүйелерін жобалауда оларға назар аударылуы тиіс.

1.4-сурет. Өлшеген кезде орын алатын сыртқы бұзушылықтар және кедергілермен кері
байланыстың тұйықталған жүйесі
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1.5-сурет. Ішкі циклі және сыртқы циклі бар көпконтурлы байланыс жүйесі

1.3 және 1.4-суреттердегі кері байланыс жүйелері бірконтурлы жүйелер
болып табылады. Көптеген кері байланыс бақылау жүйелеріндегі циклдер
бірден артық. 1.5-суретте сыртқы және ішкі циклдері, кері байланысы бар
үлгілік көпконтурлы басқару жүйесі көрсетілген. Мұндай жағдайда ішкі
циклдің реттегіші және датчигі бар, ал сыртқы циклдің бақылаушысы
және датчигі бар. Кері байланыстың көпілмекті жүйелерінің басқа да
көптеген түрлері кітаптың барлық жерінде кездеседі, себебі олар шынайы
өмір жағдайларында қолданылады. Сонымен бірге, кері байланысы бар
жүйенің басымдықтарын көрсету үшін біз бірциклді жүйені қолданамыз,
нәтижесінде алынған білімді көпконтурлы жүйелерді зерттеу кезінде
жобалауға болады.
Бақыланатын жүйенің күрделілігіне және оңтайлы өнімділікке қол
жеткізуге мүдделілікке байланысты соңғы он жылда басқару техникасы
жүйесінің маңыздылығы артты. Сонымен қатар, жүйелердің күрделену
шамасына қарай бақыланатын параметрлердің өзара байланысы басқару
схемасында ескерілуі тиіс. 1.6-суретте реттеудің көпөлшемді жүйесінің
жиынтық-сұлбасы көрсетілген.

1.6-сурет. Автоматты реттеудің көп байланысты жүйесі

Кері байланысы жоқ алшақтатылған басқару жүйесіне белгілі уақыт
аралығында жұмыс істеуге бапталған микротолқынды пеш үлгілік мысал
бола алады. Кері байланысы бар тұйық басқару жүйесіне автомобильді
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басқаратын, сонымен бірге жолдағы басқа автомобильдерді қадағалап,
қозғалысқа тиісті түрде қатысатын адам мысал бола алады (оның көздері
ашық болған жағдайда).
Кері байланысты енгізу талап етілетін шығу сигналын бақылауға
мүмкіндік береді және дәлдікті жақсартуға қабілетті, бірақ шығу
сигналының тұрақтылығы тапсырмасына ерекше көңіл бөлуді қажет етеді.

1.2 АВТОМАТТЫ БАСАРУДЫ ЫСАША ТАРИХЫ
Жүйені басқаруға кері байланысты қолданудың қызықты тарихы бар.
Алғаш рет кері байланысы бар басқаруды б.э. дейінгі 300-ден 1 жылға
дейінгі кезеңде Грецияда қалтқы реттегіш механизмдерін әзірлеу кезінде
қолданылған [1,2,3].
Ктесибиус суы тәулік бойы қалтқы реттегішін пайдаланады (Р1.11
міндетінің бөлімін қараңыз). Шамамен б.э. дейінгі 250 жылда Филон
әзірлеген май шамы отын деңгейін тұрақты ұстап тұру үшін қалтқы
реттегішімен жабдықталған. Біздің эрамыздың бірінші ғасырында өмір
сүрген Герона Александрийский «Pneumatica» (Пневматика) атты кітап
жазды, бұл кітапта қалтқы көмегімен су деңгейін реттеудің бірнеше
механизмдері көрсетілген [1].
Заманауи Еуропада ойлап табылған кері байланыстың бірінші жүйесі
голландық ғалым Корнелис Дреббеляның (1572–1633) температураны
реттегіші [1]. 1681 жылы Деннис Папин (1647–1712) бу қазандықтары
үшін бірінші қысым реттегішті ойлап тапты. Папиннің қысым реттегіші
пісіру автоклавы клапанына ұқсайтын қауіпсіздік құралы деп аталды.

1.7-сурет. Ваттың сыртқа тебуші реттегіші
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Технологиялық үдерісте пайдаланылған бірінші автоматтық кері байланыс реттегіші болып әдетте, 1769 жылы бу қозғалтқышы жылдамдығын
реттеуге арнап Джеймс Уатт әзірлеген орталықтан тепкіш реттегіші табылады [1,2]. 1.7-суретте көрсетілген механикалық қондырғы бу клапанын, қозғалтқыштағы будың көлемін бақылауды жүзеге асыру үшін
орталықтан тепкіш реттегіш қозғалысын пайдаланды және шығу білігінің
жылдамдығын өлшеді. 1.7-суретте көрсетілгендей, реттегіш білігінің
өсі механикалық жалғаулар мен конустық тісті берілулер арқылы бу
машинасының екінші білігімен жалғанады. Бу қозғалтқышының екінші
білігі жылдамдығы ұлғаюына қарай реттегіштің салмағы артып біліктің
өсінен ауытқиды, механикалық байланыстың көмегімен бу клапаны жабылады және қозғалтқыш баяулайды.
Ресейдегі бірінші кері байланыс жүйесі – бұл И. Ползунов 1765 жылы
ойлап тапқан су деңгейін көрсетуге арналған қалқы реттегіші [4]. Су деңгейі
реттегіші жүйесі 1.8-суретте көрсетілген. Қалтқы су деңгейін анықтайды
және қазандағы суға арналған қуысты жабатын клапанды басқарады.
Келесі жүзжылдық интуиция мен ойлап табулар көмегімен автоматтық
басқару жүйелерінің дамуымен ерекшеленді. Басқару жүйесінің дәлдігін
ұлғайтуға күш салу өтпелі толқындардың неғұрлым баяу босаңсуына, тіпті
тұрақсыз жүйелерге алып келді. Автоматтық реттеу теориясын әзірлеу аса
маңызды міндетке айналды. 1968 жылы Дж.К.Максвелл жиілік реттегіші
моделінің дифференциалдық теңдеуі [5] көмегімен басқару теориясына байланысты математикалық теорияны ойлап шығарды. Максвеллдің зерттеуі
жүйенің әр түрлі параметрлерінің оның өнімділігіне әсерін қарастырды.
Осы кезеңде И.А. Вышнеградский реттегіштердің математикалық теориясын қалыптастырды [6].

1.8-сурет. Судың деңгейін көрсететін қалтқынының реттегіші

Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін басқару практикасы және теориясы
Құрама Штаттарда және Батыс Еуропада, Ресейде және Шығыс Еуропада
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әр түрлі дамыды. Құрама Штаттарда кері байланыс жүйесін пайдалануға
Боде, Найквист және Блэк телефон зертханаларында Bell ойлап тапқан
электрондық кері байланыс күшейткіштері және телефон жүйесінің дамуы негізгі түрткі болды [7–10,12].
Гарольд С. Блэк 1921 жылы Вустердегі Политехникалық институтты бітірген және Америкалық телеграф және телефон (AT & T) компаниясында Bell зертханасы бөлімінде жұмыс істеді. 1921 жылы Bell
зертханасының негізгі міндеті телефон байланысы жүйесін жақсарту
және неғұрлым жетілдірілген сигнал күшейткіштерін жобалау болды.
Блэкқа сызықтандыру, бірнеше мың миль қашықтықта сөйлесу үшін тандемде пайдаланылатын күшейткіштерді тұрақтандыру және жақсарту
міндеттері жүктелді.
Блэктің естеліктерінен [8]:
Б&л оиа 1927 жылы 2 тамызында мен ж&мыса барар жолда Лакаванна Ферриде Гудзон өзенін кесіп өтіп бара жатанда орын алды.
Теріс кері байланысы бар кшейткіш тсінігі маан сол сәтте келді.
50 жылдан астам уаыт бойы мен б&л идеяны айдан туындааны
туралы ойлаумен болдым. ойылан міндетті шешу жолында талай жылы табанды ебектен кейін мені бар тсінгенім: егер
кшейткішті шыу сигналын кері фазада кіруге баыттаса және
ондырыдаы толуды төмендетуді сәті тссе (біз оны сол кезде
«ән айту» деп атайтынбыз) мен шыу кезінде сигналды б&зылуын
теестіру &ралын алуа ол жеткізер едім. Мен «The New York Times»
таы газетін ашып оны бір бетіне кері байланыс кшейткішіне
айналан тедеуді, теріс кері байланысы бар кшейткішті
арапайым с&лбасын жаздым. Мен сызбалара ол ойдым, ал 20
минуттан кейін Вест көшесі 446 йдегі зертханаа жеткенде мені
тыдады және идеяларыма &ла асты.
Мен аталан схеманы желілік кшейткіштер сипаттайды деп жорамалдадым (теріс кері байланысты 40-тан 50 дБ дейін), біра
бір с&ра жауапсыз алды: Көптеген адамдар м&ндай желілерді
т&ратылыына кмәнданан кезде өте ке диапазондардаы
жиіліктерді автотолуларынан &тылу ммкіндігін мен айдан
білдім? Б&дан екі жыл б&рын жаа генератор сызбасымен ж&мыс жасадым, ал ш жыл б&рын &рамында сзгілер бар тізбекті жобалауа
атыстым. Сонымен атар, телефонды желі тасымалдаушылары шін математикалы араатынасты &ру бойынша оматы
ж&мыстар атардым. Б&л тәжірибе жаа бастамада маан сенімділік берді.
Жиіліктер саласы негізінен өткізу қабілеті және басқа ауыспалы
жиілік тұрғысында кері байланысы бар күшейткіштердің жұмысын сипат-
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тау үшін пайдаланылды. Бұған қарама-қайшы бұрынғы Кеңестік Одақтың
дарынды математиктері және механиктері басқару теориясы саласында
бірқатар жетістіктерге қол жеткізді. Осылайша, орыс теориясы әдетте
дифференциалдық теңдеулер көмегімен уақытша сала тұжырымдамасын
пайдаланады.
Өндіріс үдерісін (дайындау, өндіру және т.б.) қол құралдары емес
автоматтық құралдармен бақылауды көбіне автоматтандыру деп атайды.
Автоматтандыру химия өнеркәсібінде, электроэнергетикасында, қағаз, автомобиль өндірісінде, болат құю өнеркәсібінде кеңінен қолданылады.
Автоматтандыру түсінігі біздің индустриалдық қоғамда орталық орын
алады. Автоматтық қондырғылар еңбекақы және құнсыздану шығындары
өсуін өтеу мақсатында бір жұмыскерге шаққанда зауыт өнімділігін арттыру мақсатында қолданылады. Осылайша, кәсіпорындар бір жұмысшының
өнімділігіне шоғырланған. Өнімділік өндірістің нақты көлемінің
жұмсалған күштің нақты көлеміне қатынасымен анықталады [26]. Бұл
жағдайда біз еңбек өнімділігін, бір сағаттағы шынайы өндіріс көлемі туралы айтып отырмыз.
АҚШ-тың қысқаша тарихында елдің жұмыс күшінің түрленуі
еңбектің үдемелі механикаландырылуымен сабақтас жүреді, бұл аграрлық
республиканың әлемдік өнеркәсіптік державаға эволюциялануынан
көрінеді. 1820 жылы жұмыс күшінің 72 пайызынан астамы фермаларда
жұмыс істеді. 1900 жылы 40 пайыздан азырағы ауыл шаруашылығында
еңбек етті. Қазіргі күні ауыл шаруашылығындағы тұрғындардың үлесі 5
пайызға да жетпейді [15].
1925 жылы 588 000 жуық адам, яғни елдің жұмыс күшінің 1,3 пайызы жер қойнауынан алынатын 520 млн. тас және қоңыр көмір өндіруге
қажет болды. 1980 жылы өндіріс 774 млн. тоннаға ұлғайды, бірақ жұмыс
күшінің көлемі 208 000 дейін азайды. Сонымен қатар, жұмысшылардың
барлық санының тек 136,000 жерасты кен өндіру жұмыстарында істеді.
Жалпы алғанда, механикаландырылған және жоғарғы өнімді ашық өнім
алуға 72 000 жұмысшы талап етілді және 482 млн. тонна немесе жалпы
көлемнің 62 пайызы өндірілді [27].
Екінші дүниежүзілік соғыс уақытында ұшақтың автоматты
пилоттық жүйесін, пистолет-позициялау жүйесін, антенналарды басқару
радиолокациялық жүйесін, сонымен қатар, кері байланысы бар басқару
принципіне негізделген басқа да әскери жүйелерді жобалау және құру
қажеттілігі туындады, бұл нәтижесінде автоматтық басқару теориясында және практикасында үлкен қозғау болды. Бұл әскери жүйелердің
күрделілігі және күтілетін өнімділігі қолданыстағы басқару әдістерін
кеңейтуді талап етті және басқару жүйесіне, жаңа идеялар мен әдістерді
дамытуға қызығушылықтың дамуына ықпал етті. 1940 жылға дейін
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көптеген жағдайларда басқару жүйелерін жобалау сәтті шыға қоймады.
1940 жылы математикалық және талдау әдістері саны мен пайдалылығы
ұлғайды және басқару техникасы дербес инженерлік салаға айналды [10–
12].
Басқару жүйесі тапсырмасының инженерлік шешімін ашудың тағы бір
мысалы артиллериялық атуды басқару құралын құру болды. Бұл құралды
Bell телефондық зертханасының маманы Дэвидом Б. Паркинсон ойлап
шығарды. 1940 жылы көктемде Паркинсон 29 жастағы инженер болды,
оның мақсаты деңгейді автоматтық жазуды жетілдіруге негізделді. Бұл
кернеу диаграммасын қағазға түсіруге арналған таспалы диаграмманы
түсіруге пайдаланылатын құрал. Маңызды компоненттерінің бірі жетек
тәсілімен өзі жазатын қаламды басқаруға арналған шағын потенциометр
болды. Паркинсон ұшақтарда қолданылатын зениттік қондырғы туралы
армандады. Паркинсонның әңгімесінен [13]:
"ш-төрт рет атаннан кейін экипажды бір мшесі маан арап
клімсіреп пистолетке жаын келуге шаырды. Мен жаындаан
кезде ол сол жа шетмойынны шыып т&ран &шын көрсетті. Оны
&шында мені өзі жазатын реттегіш потенциометрім орнатылыпты!
Келесі күні Паринсон өз арманының маңызын түйсінді:
Егер мені потенциометрім өзі жазатын аламды басара алса, осы
тәрізді нәрсе зенит зебірегін де басара алады.
Едәуір қиындықтардан кейін инженерлік модель тестілеу үшін
1941 жылы желтоқсан айында АҚШ әскеріне жеткізілді. Модель 1943
жылдың басында қолжетімді болды, нәтижесінде атуды басқарудың 3000
құралы өндірілді. Құралдың шығу қондырғысы радар болды және ату
ұшақтың ағымдағы жағдайы мен болашақтағы нысана жағдайы туралы
деректерді есептеу жолымен бағытталды. Жиілік саласы әдісі бақылау
технологиясы саласында Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін
де басымдыққа ие болды, себебі Лапласты түрлендіру және кешенді жиілік
жазықтығын пайдалану ұлғайды.
1950 жылы техникалық басқару теориясында бас көңіл S-жазықтық
әдістерін әзірлеуге және пайдалануға, атап айтқанда тамырлық годографқа
бөлінді. 1980 жылы басқару компоненттері үшін сандық есептеу машиналарын пайдалану әдеттегі іске айналды. Бұрын жаңа басқару элементтері
технологиясы нақты және тез есептеулерді орындау үшін инженерлерге қолжетімсіз болды. Ал қазіргі уақытта Құрама Штаттарда сандық
үдерістерді басқарудың 400 мыңнан астам компьютерлері орнатылған [14,
27]. Бұл компьютерлер технологиялық үдерістерді басқару жүйесі үшін
арнайы қолданылады, мұндай үдерістерде компьютердің көмегімен бір
мезгілде өлшенетін және бақыланатын ауыспалы үдерістер де көп кездеседі.
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Алғашқы жерсерігінің пайда болуымен және ғарыштық дәуірдің басталуымен басқару техникасы жүйесіне тағы бір жаңа қарқын берілді. Зымырандар мен ғарыштық зондтар үшін күрделі, дәлдігі жоғары басқару жүйелерін
құруға қажеттілік туындады. Сонымен қатар, жерсерік салмақтарын азайту және оларды өте дәлдікпен басқару ғылымның оңтайлы басқару сияқты
маңызды саласын туғызды. Осындай талаптарға сәйкес Ляпунов, Минорский және басқалары әзірлеген уақытша саладағы талдау әдістері үлкен
қызығушылықпен қабылданды және соңғы екі онжылдықта даму үстінде
болды. Бұрынғы Кеңестер Одағында Л.С.Понтрягин әзірлеген және
Құрама Штаттарда Р.Беллман әзірлеген оңтайлы басқару теориялары
және сенімді жүйе зерттеулері уақытша сала талдау әдістеріне өз үлестерін
қосты. Енді басқару техникасының уақытша саланы да, басқару жүйесін
жобалау және талдау жиілігі саласын да ескеру қажеттілігі анық болды.
Әлемдегі ең маңызды және танымал ойлап табылған жаңалықтардың
бірі ғарыштық радионавигация жүйесіне негізделген Ғалами Жайғастыру
Жүйесі немесе GPS болып табылады [82–85]. Ерте уақытта мұхитты
зертеушілерге бағытынан жаңылмауға және адаспауға мүмкіндік беретін
түрлі стратегиялар мен датчиктер ойлап табылды. Оларға жаға сызығы
бойынша жүру жүйелері, яғни компас тілінің солтүстікке бағытталуы
және жұлдыз, ай, күннің көкжиектегі бұрыштарын өлшеуге арналған
секстанталарды пайдалану жатады. Зерттеушілер ендікті дәл есептесе де,
бойлықты көрсете алмады. Радиотолқындар негізіндегі навигациялық
жүйелер жиырмасыншы ғасырдың басында пайда болды және Екінші
дүниежүзілік соғыс кезінде пайдаланылды. Жердің жасанды серігін ойлап табу және ғарыш дәуірі жерсеріктерден берілетін радиосигналдардың
жердегі навигация үшін пайдаланыла алатынын көрсетті. Бұл алынған
радиосигналдардың Допплерлік жылжуын есептеу жолымен жүзеге асырылады. Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердің нәтижесі 1990 жылы
24 навигациялық жерсерікті ұшыру болды (GPS ретінде белгілі), олар
зерттеушілер ғасырлар бойы күресіп келе жатқан тапсырмаларды шешуге
көмектесті. GPS жерсеріктері – әлемнің кез келген нүктесінде қолжетімді,
заттың орналасқан жерін анықтаудың сенімді механизмі. Олардың
көмегімен әлемнің кез келген нүктесінде уақыттың кез келген мерзімінде
орын туралы ақпарат алуға болады. GPS жүйесі әуе, жер және су көлігін
белсенді басқару жүйесінің негізгі тіреуі болып табылады. Ол қоғамдық
қызмет және құтқару қызметтеріне адам өмірін құтқаруға көмектеседі, сонымен қатар, біздің өміріміздің бірыңғай энергия жүйесі, банкілік операциялар, ауыл шаруашылығы, барлау және басқа да күнделікті аспектілерін
бақылауға мүмкіндік береді.
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1.1-кесте. Басқару Жүйесінің тарихи дамуының кейбір кезеңдері

1769

Джеймс Уаттың бу қозғалтқышын және реттегішін әзірлеуі. Бұл
өнертабысты Ұлыбританиядағы индустриалдық революцияның басы
деп таниды. Өнеркәсіптік революция кезінде автоматтандыруға іргетас
болған механиканы, технологияны дамытуда үлкен табыстарға қол
жеткізілді.

1800

Эли Уитнидің өзара алмасатын бөлшектерді дайындау туралы
тұжырымдамасы мушкеттерді дайындау өндірісінде қолданылды. Уитни әзірлемесі жаппай өндірістің басы болып саналады

1868

Дж. К. Максвелл бу қозғалтқышы реттегішін басқарудың
математикалық моделін тұжырымдады.

1913

Генри Форд автомобиль өндірісі үдерісіне машиналарды механикалық
жинауды енгізді.

1927

Х.С. Блэк теріс кері байланысы бар күшейткішке бастама берді және
Х.В. Боде кері байланысы бар күшейткіштерді талдады.

1932

H. Найквистің жүйе тұрақтылығын талдау әдісі дамыды.

1941

Белсенді бақыланатын бірінші зениттік қару жасап шығарылды.

1952

Массачусет технологиялық институтында станок осьтерін бақылау үшін
сандық басқару әзірленді.

1954

Джордж Девол «бағдарламалық берілуді» әзірледі, бұл роботтың
бірінші өнеркәсіптік үлгісі болып саналады.

1957

Жерсерікті ұшыру ғарыштық дәуірді бастайды, бұл уақыт өте келе
компьютерлердің өлшемін кішірейтуге және автоматтық басқару теориясы саласында ілгерілеуге алып келді.

1960

Девол құрылымы негізінде бірінші робот Unimate ойлап шығарылды.
1961 жылы Unimate қысыммен құятын машиналарға орнатылды.

1970

Ауыспалы күй және оңтайлы басқару модельдері әзірленді.

1980

Сенімді бақылау жүйесін әзірлеу белсенді зерттелді.

1983

Жеке компьютерлерді енгізу (одан әрі бағдарламалық қамтамасыз
етуді енгізу) инженер-құрылымдаушыларға дизайн құралдарын
пайдалануға мүмкіндік берді.

1990

Өндірістің экспортына бағдарланған компаниялар автоматтандырудың
рөлін баса көрсетеді.

1994

Автомобильдерде басқарудың кері байланысы кеңінен қолданылды.
Өндірісте сенімді, қуатты жүйелерге қажеттілік туындады.

1995

Навигаця және барлық әлем бойынша қызметті синхрондау
мақсатында орналасқан орынды анықтаудың ғалами жүйесі (GPS)
енгізілді.

1997

Әлемдегі бірінші өзі жүретін автономдық аппарат Соджорнер Марс
ғаламшарының бетін зерттеді.

1998–
2003

Микро және нанотехнологиялардағы жетістіктер. Бірінші зияткерлік
микромашиналар және наномашиналар, аппараттар әзірленді.
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Орбиталық Экспресс миссия бірінші автономдық ғарыштық
жақындасуды және түйісуді орындады.

1.3 БАСАРУ ЖЙЕСІНІ МЫСАЛДАРЫ
Нысаналы жүйелерді жобалау және талдау бақылау жұмыстарына байланысты. Сондықтан нысаналы саясат механизациясы нысаналы басқару
жүйелерінің иерархиясына айналды. Бақылаудың қазіргі заманғы теориясы бейімделген, берік, оқу мен оптималды сапасы, өзіндік ұйымы бар
жүйелерге қатысты.

1.9-сурет. (а) Автомобильдің реттегіш бақылау жүйесі. (b) Жүргізуші тұтқышпен басқара
отырып, реттеу үшін саяхатты қалаулы және нақты бағыт арасындағы айырмашылықты
қолданады. (с) Саяхат жауабының әдеттегі бағыты

Кері байланыспен бірге басқару – қоғам мен қазіргі заманғы
өнеркәсіптің негізі болып саналады. Автомобиль жүргізу – жүргізуші командасына дереу жауап бергенде ғана жақсы тапсырма болып есептеледі.
Көптеген автомобильдерде тежеуіш пен тұтқыш жұмысын күшейту үшін
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гидравликалық күшейтумен қолданатын тежеуіш пен күшейткішімен
бірге басқару тұтқышы болады. Автомобильді басқару жүйесінің
қарапайым жиынтық-сұлбасы 1.9 (а) суретте көрсетілген.
Қалаулы бағыт қателік шамасын бақылап көру үшін негізгі бағыт
өзгерісімен салыстырылуы бойынша 1.9(b)-суретінде көрсетілген. Бұл
өлшем тұтқышты қол (сенсор) сезіміне сәйкес визуалды және сипап-сезу (дене қозғалысы) арқылы кері байланыспен шығарылады. Бұл кері
байланыс жүйесі – үлкен ұшақпен ұшу кезіндегі басқару амалы немесе
мұхит лайнеріндегі басқару жүйесін ұстап тұратын белгілі нұсқа. Саяхат
бағытының әдеттегі жауабы 1.9(c)-суретінде көрсетілген.
Негізгі сұйықтық бак деңгейін реттеу үшін қолмен басқарылатын
кері байланыс жүйесі 1.10-суретте көрсетілген. Енгізу – бұл операторға
сұйықтық деңгейін сақтауды бұйырады. (Бұл нұсқауды оператор есте
сақтау қажет). Қуат күшейткіш оператормен және тетік көзкөрім болып
табылады. Оператор қалауы бойынша деңгейді сақтау үшін сұйықтық
ағысын реттей отырып, клапанды (желі) жабады немесе ашады және
қалаулы деңгеймен негізгі деңгейді салыстырады.
Басқа белгілі басқару жүйелерде, 1.3 көрсетілгендей, жүйе сияқты дәл
сондай негізгі элементтер бар. Тоңазытқышта күш қуатын күшейту үшін
компрессор двигателі және қателігі мен негізгі температураны өлшеу үшін
термостат, қалаулы температура немесе температура реттегіші болады.
Басқа үй құбылыстары мысалдарына, духовка, пеш және сужылытқыш
жатады [14, 17, 18].
Автоматтандыру өзінің қазіргі заманғы қолданысында командалардың
міндетті түрде орындалуын шешу үшін кері байланыс мәліметімен
бірге берілген процесті басқару үшін бағдарламаланған командаларды
қолданатын технологиялар сияқты анықталуы мүмкін. Автоматтандыру кезіндегі адамдармен басқарылатын процестер үшін қолданылады.
Процесс автоматтандырылып болған соң, ол адам көмегінсіз немесе
қатысуынсыз жұмыс істей алады. Негізінде, ерекше автоматтандырылған
жүйелер адамдар жұмысына және олардың функцияларының орындалуына қарағанда қабілетті. Жартылай автоматтандырылған процесс – адамдарды да, жұмысты да қамтиды. Мысалы, құрастыратын конвейер бойынша көптеген автомобильді операциялар оператор мен интеллектуалды
роботтың қарым-қатынасын қажет етеді.
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1.10-сурет. Өнім клапанын реттей отырып, бактағы сұйықтық деңгейін реттеу үшін
қолмен басқару жүйесі

Кері байланыспен басқару жүйесі өндірістік қолданыста экстенсивті
түрде қолданылады. Мыңдаған өндірістік және лабораториялық роботтар
қазіргі кезде қолданылады. Манипуляторлар он бөліктің бір дюйміне немесе одан да жақсы нақтылығымен оларды орналастырып, жүздеген фунтта ілініп тұрған объектілерді қолдана алады [28]. Үй, мектеп және өндіріс
үшін автоматты жүк тиеу-түсіру жабдықтар, әсіресе, қауіпті, іш пыстыратын немесе жай тапсырмалар үшін тиімді.
Автоматты түрде жүктейтін және жүк түсіретін, кемітетін немесе тастайтын машиналар нақтылық, қауіпсіздік, экономика және өнімділігін
алу үшін өндіріспен қолданылады [14, 27, 28, 38]. Компьютерлерді қолдану
көптеген авторлардың айтуы бойынша жұмысшы сияқты тапсырмалар
шығаратын машиналармен қосылған. Оның R.U.R. атты 1923 жылғы
әйгілі ойынында [48], Карел Чапек «жұмыс» сөзін ескере отырып, чех
тіліндегі «robota» деген зат есімнен сөз шығара отырып, жұмысшыларға
жасанды жұмыс атты атау қойған.
Робот – компьютермен игерілетін машина, және оған автоматтандырумен тығыз байланысты технология жатады. Өндірістік роботты техника
адам еңбегін алмастыру үшін жасалған автоматты машина (яғни, робот)
автоматтандырудың негізгі аймағы ретінде анықтала алады [18, 27, 33].
Сонымен, жұмыстарда белгілі адамға тән ерекшеліктері бар. Қазіргі кезде,
ерекше белгілі адамға тән ерекшелігі – адам қолы мен білегі ізінен кейін
бірнеше рет көшірілген механикалық манипулятор. Кейбір құрылғыларда
қол, білек және механикалық қолмен бірге, антроморфикалық
механизмдері де бар [14, 27, 28]. Антроморфикалық жұмыс мысалы
1.11-суретте көрсетілген. Негізінде, автомат 1.2-кестеде көрсетілгендей
кейбір тапсырмалар үшін жақсы келіседі, және басқа тапсырмалар көп
жағдайда адамдармен жасалған.
Басқа негізгі басқару технологиясын пайдалану қазіргі заманғы
автомобильдерді басқарады [19, 20]. Қозғалтқышпен жұмыс атқару, рет-

Айнымалы модельдердің күйі

35

теу және уақытша тоқтату үшін басқару жүйелері енгізілген. Көптеген автомобильдерде төрт реттеуіш дөңгелектері, сонымен қатар сырғымайтын
басқару жүйесі бар жүйелер болады.

1.11-сурет. Honda ASIMO гуманоид (адам тәрізді) роботы. ASIMO қимыл-іс арқылы
жүреді, баспалдақпен көтеріледі және бұрыш-бұрышқа бұрыла алады. Мына бағыт бойынша суреті көрсетілген: American Honda Motor Co., Inc.

1.2-кесте. Тапсырма к&рделілігі: Адам мен автоматты машина
арасында=ы >арама->айшылы>
Машина=а арнал=ан к&рделі тапсырмалар

Адам=а арнал=ан к&рделі тапсырмалар

Балабақшадағы көшеттерге қарау.
Қиылысқан жер арқылы көлік
құралын айдау.
Жайпақ табақтағы құнды заттарды
одан да қымбат құнды заттармен
теңдестіру.

Ыстықтағы, уландырғыш қоршаған
ортадағы жүйені қарастыру.
Сағатты қайта жинау.
Жауын-шашынды күнде, түнде
авиалайнерді отырғызу.

Жақында бақылауды дайындаудағы теория мен практика арасында
талқылау жүргізілді. Дегенмен, әсіресе, теория көптеген бақылауды да-
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йындау облыстарында қолданудың алдын алады. Сонымен бірге, Құрама
Штаттарындағы үлкен өндірістің электроэнергетикадағы шамалы аралық
сәйкес. Электроэнергетика ең алдымен энергетикалық қайта құру, бақылау
және бөлу жұмыстарымен айналысады. Ең маңыздысы, бұл автоматты
бақылау көбінесе энергетикалық ресурстарды тиімді қолдануды жақсарту
үшін электроэнергетикаға қолданады. Бұдан басқа минималды қажет емес
эмиссия үшін электростанцияны бақылау өте маңызды. Бірнеше жүз мегаваттан асыратын үлкен қуатты қазіргі заманғы зауыттар оптималды
энергия шығару және өзгермелі процестің өзара байланысын құрайтын
автоматты басқару жүйесін талап етеді. Үйлестірілген бақылау астында
басқаратын 90 немесе одан да көп өзгерістер кеңінен таратылған. Үлкен генератор жүйесін бақылау бірнеше маңызды өзгерістер ішіндегі қарапайым
модель 1.13-суретте көрсетілген. Бұл – бақылауды анықтау, компьютерге
қалыптастыруды қамтамасыз ету үшін оттегі мен қысым сияқты көптеген
өзгермелі шама маңыздылығының мысалы.

1.12-сурет. Сезімталдығы жоғары камерамен жеке шалаөткізгіш тілімшелерді қарау
үшін үш осімен басқару жүйесі

Электроэнергетика маңызды, әрі қызық мәлімдемелер үшін
бақылаудың қазіргі заманғы зерттеме аспектілерін қолданады. Іс жүзінде
қолданылатын аралықты қолдайтын факторымен өңдеуші өнеркәсіп өнім
құрамы мен сапасын қосқанда барлық негізгі өзгермелі процестерді өлшеу
үшін аспаптаудың болмауы болып табылады. Яғни, бұл инструменттерді
қолдану қолайлы. Өндірістік жүйелерге қазіргі заманғы бақылау теориясын пайдалану белгілі өлшемге дейін көтерілуі керек.
Басқа негізгі өнеркәсіп, металлургия өнеркәсібінде өз процестерін автоматты басқаруда айтарлықтай табыстары болды. Негізінде, көптеген
жағдайларда, бақылау теориясы толық жүзеге асырылады. Мысалы, қызба
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жолағымен болат құятын зауыттың $100 миллион шамасында қаржысы
бар, температура, ені, жолағы, қалыңдығы мен сапасы үшін басқарады.
Қауіп-қатерлі энергетикалық жоғалтумен бірге тез дамитын
энергетикалық шығындар энергектиканы тиімді автоматты басқару үшін
жаңадан күш жинауға алып келеді. Басқарудың компьютерлік құралжабдықтары жанармайды үнемдеу үшін біркелкі салмақты жүктерді қосу
мен тұрақтандыру және өнеркәсіптегі энергетиканы пайдалануды басқару
үшін қолданылады.

1.13-сурет. Бойлер генераторы үшін үйлестірілген басқару жүйесі

Артық қорларды автоматты қаттап тастауға және реттеуге кері байланыспен басқару түсінігін қолдануға көптеген қызығушылықтар болды.
Бұдан басқа, Ауылшаруашылық жүйелерімен автоматты басқару (фермалар) жоғары қызығушылық танытады. Автоматты басқарылатын бункерлер, тракторлар жетілдірілген және тексерістен өткізілген. Двигательдің
автомобильді жұмысы және салқындатуы мен күн жарығына жылытуы,
жел күшімен жұмыс істейтін қозғалтқышпен автоматты басқару – негізгі
қазіргі заманға сай мысалдар [20, 21].
Олардан басқа, биомедициналық эксперимент, диагноз, протездеу және
биологиялық басқару жүйелеріне басқару жүйелерінің теориясын қолдану
жұмыстары жүргізілген [22, 23, 48]. Қарастырылатын басқару жүйелері
температураны реттеу мен неврологиялық, тыныс алу және жүрек-қан
тамырларын бақылаумен бірге, жасушалық деңгейден бастап, орталық
жүйке жүйелерінің шамасына дейін ауытқиды. Көптеген физиологиялық
басқару жүйелері – олар кері байланыстағы жүйелер. Дегенмен, біз бір
ғана диспетчерді емес, жүйелер иерархиясын қалыптастыра отырып,
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бақылаудың әрбір тетігін басқарамыз. Биологиялық процестердің модельдеу құрылысы үлкен үлгі мен күрделі құрылымдардың ішіндегі аналитикамен байланысты. Құрама Штаттарындағы шектелген мүмкіндіктерімен
46 миллион адамдарға көмектесетін протездік құрылғылар мүмкіндігі
шектеулі автоматты басқаратын жәрдемақыны қамтамасыз ету үшін
жүзеге асырылады [22, 27, 39]. Робот қолы 1.14-суретте көрсетілген, Obreroға жатады, сезімтал манипуляцияға лайықты MIT-те құрастырылған адам
тәрізді (гуманоидты) робот. Obrero роботы негізгі датчик сияқты көруге
сенімі жоқ және ұстайтын объектілерге қайырымды. Қолында өзінің
буындарындағы бастың созылмалы желісінің қатары мен өте сезімтал сипап-сезу датчиктерін қолданатын саусақтар күшін бақылау мен орны бар.

1.14-сурет. Obrero роботы тек негізгі тетік сияқты ғана емес, сонымен бірге
толықтыруын көруге негізделмеген және ұстап тұрған объектілердің ерекшеліктерін
сезеді. Obrero – ол MIT жасанды интеллекттегі және Информатика Лабораториясындағы
Адам тәрізді Роботтар Тобы.

1.15-сурет. Ұлттық табыстың кері байланысымен жүйелік модельді басқару

Ақырында, бұл әлеуметтік, экономикалық және саяси өрісте таралған
кері байланыс процестерін модельдеуге тырысу үшін бағалы және
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қызығушылығы молынан көріне бастады. Бұл тәсіл қазіргі уақытта
жетілдірілмеген, бірақ орынды болашағы бар деуге болады. Әрине, қоғам
қалаулы өнімді сақтау үшін қажетті қоғамға күш білдіретін диспечтерлер
болып табылатын резервтік Федералды басқару сияқты реттеуші органдар мен көптеген кері байланыс жүйелерінен тұрады. Ұлттық табыстың
керібайланыспен бірге басқару жүйесінің кәдімгі аралас моделі 1.15-суретте көрсетілген. Модельдің бұл типі үкіметтік басқару әсерлерін аналитикке түсінуге мүмкіндік береді – үкіметтік шығындардың динамикалық
әсерін және оның жұмысын көрсетті. Әрине, көрсетілмеген көптеген
басқа жолдар да бар, Салықтық басқару мен Конгресс құрамында болса, өз
бетімен жұмыс істейтін жол болып табылатын дефицитке алып келмейтін
төленетін салықты көтермейтін үкіметтік шығындар теория бойыша жүзеге
асырылуда. Әлеуметтік мемлекетте тұтынушылар арқасында тізбенің рөлі
кеміді. Бұл жағдайда өлшем блогі нақты және тез жауап қайтаруы керек,
екеуі – бюрократтық жүйені түсіну үшін өте қиын ерекшеліктер болып табылады. Бұл кері байланыстың әлеуметтік моделі немесе саяси типі шынында мәлімет жіберіп отырады.
Ұшқышсыз әуе кемелері (ҰӘК) жабдықтарының жалғастырылып
жатқан ғылыми зерттеулер аумағы басқару жүйесін қолдану үшін
қажетті әлеуетке толып тұр. 1.16-суретте ҰӘК мысалы көрсетілген. ҰӘК –
ұшқышсыз, бірақ операторлармен басқарылады. Ереже бойынша олар автономды жұмыс істемейді, және коммерциялық әуе кеңістігінде жеңіл ұшу
оларға кедергі келтіреді. Бір негізгі мәселе ауада соқтығысудан сақтайтын
басқару жүйесін жүзеге асырудан тұрады. Соңында, мақсат ауа райы мен
егін өнімін бақылау, құрылыстық жобаларда жұмыстарымен көмектесу,
апат нәтижесінің азаюы кезінде көмектесу жұмыстары үшін аэрофотосъемка сияқты мәлімдемелерде автономды ҰӘК қолдану үшін жүзеге асырылады. ҰӘК әскери реттеуде интеллект, бақылау және барлау тапсырмаларын орындайды [74]. Ақылды ұшқышсыз ұшақ барлық корпус бойынша
басқару жүйелерінің айтарлықтай өрістеуіне тура келеді.

1.16-сурет. Ұшқышсыз әуе кемелер. (Рұқсат алып пайдаланады. Бағыты: Келешегі бар
зерттеу программаларын басқару).
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1.4 ТЕХНИКАЛЫ ЖОБАЛАУ
Техникалық жобалау – инженердің негізгі тапсырмасы. Бұл – негізгі
рөлді алатын креатив пен талдаудың күрделі үдерісі болып есептеледі.
Жобалау – белгілі мақсатқа жету үшін формалар, бөліктер мен
бөлшектер жүйесінің өнер табу немесе ойластыру процесі.
Жобалау әрекеті ерекше өнім немесе жүйемен жобаланып пайда
болған деп есептеуге болады. Жобалау – бұл инновациялық акт, яғни
инженер жүйенің материалдық құрамын, функциясын және формасын
анықтау үшін материалдар мен білімді креативті пайдаланады. Жобалау
қадамдары (1) тұтынушыға үкіметтік саясаттың өндірушілерден спектрді
жаба отырып, түрлі топтар құндылығының нәтижелері болып табылатын
талапты анықтау үшін; (2) сол талаптың қандай шешімі болатынын және
бұл құндылықтардың қалай іске асырылатынын нақты анықтау үшін;
(3), осы техникалық талаптарды кездестіре отырып, түрлі альтернативті
шешімдерді бағалау және іске асыру үшін; және (4), қандай түрі дайындалатынын және құрастырылғанын шешу үшін.
Реалистік Жобалаудың негізгі факторы – уақыт шектеулігі. Жобалау
шарт бойынша графиктермен сәйкес орын алады және идеалдан гөрі аздау, бірақ соңында «жетерліктей жақсы» бола алатын Жобалауға көнеміз.
Уақыт көптеген жағдайда – жалғыз конкурентті үстемдік.
Жобалаушы үшін негізгі мәселе техникалық өнім үшін техникалық
талаптарды жазу болып есептеледі. Техникалық талаптар – жасалыну
керек деген өнімдер немесе құрылымға қарағанда мәлімдемелер болып табылады. Техникалық жүйелердің Жобалауы Жобалаудың техникалық талабына сәйкес және төрт негіздегі демалысты жүзеге асыруға тырысады:
күрделілік, компромистер, жобаланған аралық пен қауіп.
Жобалау күрделілігі процесте пайдаланатын білім мен тапсырмалар
жабдықтарының кең диапазонға ілесуінде. Қарастырылатын көптеген
факторлар тек негізгі Жобалаудағы салыстырмалы қажеттілік осы факторларды белгілеуге ғана емес, сонымен қатар жазбаша немесе цифрлы формада немесе екеуін де ұсынғанда Жобалау спецификациясының күрделі
әрекетін көрсетеді.
Компромис түсінігіне қалау бойынша Жобалаудың қарама-қайшы
мақсатын шешу қажеттілігі кіреді. Жобалау үдерісі тиімді компромис
ішіндегі қалаулы қарама-қайшы критерияларды талап етеді.
Техникалық құрылғыны шығарғанда біз бастапқыда көрінетіндей
соңғы өнімнің шығарылмайтынын байқаймыз. Мысалы, біз шешпейтін
тапсырмаларымыз жазбаша хаттарда және техникалық талаптарда да
болмайды. Мұндай Жобалау аралықтар – олар орындалғанға дейінгі
абстрактілі ойлардан прогресте табиғи болып табылады.
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Технологиялық объектінің жасалуын алдын ала білуге сенімді болмау
өнімдер мен құрастырылған құрылғылардың негізгі әсерлері бойынша
сенімсіздікке алып келеді. Бұл сенімсіздік байқаусыз қауіп немесе зардап
іске асырылып отырады. Нәтиже қауіп әрекеті болып табылатын жобалау
жүйесінен тұрады.
Күрделілік, компромисс, аралық және қауіп – жаңа жобаланған
жүйелер мен құрылғылар әсері. Бірақ олар үнемі жобалау процесіне
қатысқанымен берілген Жобалау әсерінің барлығы қарастырылып кемуі
мүмкін.
Инженерлік жобалау бойынша техникалық талдау бен синтез орын
алатын негізгі ойлау типтерінің арасындағы принципиалды ерекшеліктері
бар. Көбіне жақсарту үшін бағытын көрсету және түсінуді қамтамасыз ету
үшін талданған физикалық жүйе моделіне назар аударылған. Басқаша
айтсақ, синтез – ол осындай жаңа физикалық сыртқы пішіні жаратылған
үдеріс болып табылады.
Жобалау – қалаулы біреуі табылғаннан бұрын көптеген бағыттарда
жалғасын таба алатын процес. Бұл – жобалаушы реалистік шектеуді мойындай отырып, берілген қажеттілікке жаңа бірдеңені жарататын қасақана
процес. Жобалау процесінің қайталамасы – біз қашан да болсын бастау
керекпіз! Жетістікті инженер Жобалау мен талдау мақсатына сәйкес
күрделі жүйелерді жеңілдетуге үйренеді. Жобалау моделі мен күрделі
физикалық жүйенің арасындағы аралық шексіз. Басында соңғы Жобалауды жасауға тырысқанша, оны бастапқыдан жетілдіру жеңілірек екенін
білеміз. Басқа сөзбен айтқанда, инженерлік жобалау желілік үдеріс емес.
Бұл – қайталанатын, желілік емес, шығармашылық процес.
Ең әсерлі инженерлік жобалаудың негізгі амалы – талдау параметрі
мен тиімділік. Талдау параметрі (1) негізгі параметрлер сәйкестендіруіне,
(2) жүйелік конфигурация түбіріне, және (3) тұтынушылық бағасы
қаншалықты жақсы қанағаттандыратынына негізделген. Бұл үш
қадам қайталанатын байланысты қалыптастырады. Негізгі параметрлер сәйкестендіріліп және конфигурация синтезделіп (сыртқы түрі
жинақталып) болған соң жобалаушы параметрлерді тиімді ете алады.
Ереже бойынша, жобалаушы бейімделетін параметрлердің шектеулі
жиынтығын сәйкестендіруге тырысады.

1.5 БАСАРУ ЖЙЕСІН ЖОБАЛАУ
Басқару жүйесін жобалау – инженерлік жобалаудың белгілі бір мысалы. Бақылаудың инженерлік жобалау мақсаты негізгі қажеттіліктерді
қамтамасыз ету үшін берілген жүйенің негізгі параметрлерін
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сәйкестендіруді, техникалық талаптарды және конфигурацияны алу болып табылады.

1.17-сурет. Бақылау жүйесі жобалауының үдерісі

Басқару жүйесін жобалау үдерісі 1.17-суретте көрсетілген. Жобалау
үдерісі жеті негізгі стандартты блоктардан тұрады, оны 3 топқа бөлуге болады:
1. Деңгейді өлшеуге қарсы болатын техникалық талаптардың (метрика) анықтамасы және басқарылатын өзгеріс және мекеме мақсаты;
2. Жүйелік анықтау және модельдеу;
3. Басқарудың жүйе жобалауы және біріктірілген жүйені модельдеу
және анализ.
Оқулықтың әрбір тарауында 1.17-суретте көрсетілгендей жобалау
үдерісі арасындағы байланысты қарастырамыз. Негізгі мақсаты суреттегі
мысалдар арқылы жобалау үдерісінің түрлі аспектілерін көрсету болып
есептеледі. Оқулықта тараулар арасындағы келесі байланыстарды және
жобалау үдерісінің жиынтық-сұлбасын орнаттық:
1. Мақсаттар қою, ауыспалы және техникалық талаптарды бақылау:
1, 3, 4 және 13-тараулар.
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2. Жүйелік анықтау және модельдеу; 2–4 және 11–13-тараулар.
3. Басқару жүйесінің Жобалауы, модельдеу және талдау: 4–13 тараулар.
Жобалау процесінің бірінші қадамы жүйелік мақсаттарды орнатудан
тұрады. Мысалы, біз қозғалтқыш жылдамдығын басқару үшін болатын
мақсатты мәлімдей аламыз. Екінші қадам – біздің қалауымыз бойынша
басқаратын көрсеткіштерді сәйкестендіру керекпіз (мысалы, қозғалтқыш
жылдамдығы). Үшінші қадамда біз жетілдіретіндей нақты техникалық талаптарды жазу қажет. Бұл бақылаудың қажетті дәлдігі кейін басқаратын
көрсеткішті өлшеу үшін датчик сәйкестендіруіне алып келеді. Атқарушы
техникалық талаптар жүйе кері байланыспен қалай шығып және (1)
жөнсіздікке қарсы реттеудің, (2) командаларға жауап берудің, (3) привод
басының реалистік сигналының, (4) төмен сезімталдылықтың және (5)
сенімділіктің қосылатынын сипаттайды.
Жобалаушылар сияқты біз де қалаулы бақылау жұмысына алып
келетін жүйені қалыптастырудың бірінші әрекетіне жылжуды
жалғастырамыз. Бұл жүйелік конфигурация 1.3-суретте көрсетілгендей
датчиктен, бақылау астындағы үдерістен, желі басынан және контроллерден тұрады. Келесі қадам желі басындағы үлгі сәйкестендіруінен тұрады.
Бұл, әрине, процеске байланысты, бірақ қозғалысқа алып келгенде
үдерістің орындалуы әсерлі жөнделуге икемді. Мысалы, егер айналатын
сермер жылдамдығымен басқарғымыз келсе, желі сияқты қозғалтқышты
таңдаймыз. Желі, мұндай кезде нақты жылдамдықты өлшеуге жарамды
болуы керек. Сонда осы элементтердің әрқайсысы үшін модель алуымызға
болады.
Басқару құрылымын үйреніп жүрген студенттер көбінесе мәлімет
жалғасы жоқ негізгі физикалық жүйелерді ұсына отырып, түсініктері
бойынша бағдарлама жағдайының параметрлері немесе функциялары
формасында модельдерді таныстырады. Бұл айқын сұрақ қой, яғни қай
жақта бағдарлама функцияланған, немесе параметр моделі жағдайы
қай жақтан келеді? Басқару жүйесінде курстың мәнмәтінінде модельдеу айналасында маңызды сұрақтарды шешуге қажеттілік бар. Осы
мақсатпен бастапқы тарауларда негізгі модельдеу мәселелерінің түсінігін
қамтамасыз етеміз және маңызды сұрақтарға жауап береміз: Орын ауыстыру функциясы қалай алынған? Үлгінің дамуында қандай негізгі болжамдар бар? Орын ауыстыру функциялары қаншалықты жалпыға бірдей?
Дегенмен, физикалық жүйенің математикалық модельдеуі – ішіндегі
және сыртқы зат. Математикалық модельдеуді толық жаба алмаймыз,
бірақ қызығушылығы бар студенттер басқа нұсқаулар іздейді (мысалы,
[76–80]).
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Келесі қадам негізгі және қалаулы жауапты салыстыра отырып,
күшейткішпен қорытындысын шығарудан тұратын диспетчерді таңдау,
ал кейін оған күшейткішке қателікпен өлшем сигналын жібереді.
Жобалау үдерісіндегі соңғы қадам – қалаулы жұмысты алу үшін
жүйе параметрлерін реттеу болып табылады. Егер қалаулы жұмысты
параметрлерді реттей отырып ала алмасақ, Жобалауды бітіріп,
құжаттандыру нәтижелерін жалғастырамыз. Ондай болмаған жағдайда,
жақсартылған жүйелік конфигурацияны қою керекпіз, және кеңейтілген
желі мен датчикті таңдауға болады. Сонда техникалық талаптарды
кездестірген жағдайда немесе техникалық талаптар талап етсе және
жұмсару керек деген кезде жобалау қадамдарын қайталаймыз.
Жобалау үдерісі қымбат емес және мықты компьютерлер шыққаннан
бастап және басқарудың талдауы мен Жобалауының бағдарлама
жасақтамасы қолданылды. Мысалы, кез келген американдық
коммерциялық ұшақ ұшуының берілетін авиационды радиоэлектроникасын қосатын Боинг 777 [56, 57]. Жоғары жиілікті компьютерлік модельдеулерде қорытынды жобаларды тексеру маңызды. Көптеген реалистік
модельдеулердегі басқару жүйесі туралы сертификация мәлімдеулерінде
ақшалай айтарлықтай бағасын және уақытын көрсетеді. Боинг 777 сынаушы ұшқыштар бірінші ұшақ соғылар алдында жоғары жиілікті модельдеулерде 2400 рет жүргізген.
Басқа автоматты жобалаудың және анализдің белгілі мысалында –
МакДоннель Дуглас Дельта Клиппердің жетілдірілген, соғылған және 24
айдан кейін жүргізілген DC-X эксперименталды көлік құралы. Автоматты
жобалау инструменттері және объектілі кодтың автоматты генерациясы
80 пайыздық шамасында шығындардың азаюына мен 30 пайыздық уақыт
үнемдеуге мүмкіндік берілген [58].
Сонымен, диспетчер жобалауының мәселелері келесі: Басқарылатын
модель жүйелерін (оның датчиктері мен желісін қосқанда) және Жобалау мақсаттарын ескере отырып, қолайлы диспетчер табу немесе болмаса, бірдеңе шешу. Инженерлік жобалаудың бөлігімен кері байланыспен
басқару жүйесінің Жобалауы – қайталанатын және тура емес процес.
Жетістікті жобалаушы басқару астында негізгі завод физикасын, басқару
дизайн стратегиясын, диспетчердің Жобалау архитектурасын (яғни,
қандай диспетчер алынады) және стратегияны құрастыратын тиімді диспетчер. Одан басқа Жобалау біткен соң, контроллер көбінесе аппаратты
құрылғыларда жүзеге асырылады және аппаратты құрылғымен байланыс жасау мәселелері пайда болуы мүмкін. Бірге алынғанда, бұл басқару
жүйе Жобалауының түрлі фазалары жобалаудан тапсырма жасайды және
басқару жүйесін жүзеге асыруды күрделі етеді [73].
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1.6 МЕХАТРОНДЫ ЖЙЕ
Қазіргі заманғы инженерлік жобалаудың эволюциялық үдерісінде
табиғи кезең мехатроника деп аталады [64]. Мехатроника термині 1970
жылы Жапонияда енгізілген [65–67]. Мехатроникалар – механикалық,
электрикалық және компьютерлік жүйелердің синергистикалық интеграциясы және жаңа түрге жататын интеллектуалды нәтиже болып, өткен
30 жылда дамыды. Кері байланыспен басқару – қазіргі заманғы мехатронды жүйелердің негізгі аспектісі. Мехатроникалар мехатрониктерден тұратын компоненттерді қарастыра отырып, түрлі пәндерге жетеді
[68–71]. Мехатроникалардың негізгі элементтері (1) физикалық модельдеу жүйесі, (2) датчиктер мен желілер, (3) сигналдар мен жүйелер, (4) компьютерлер мен логикалық жүйелер және (5) бағдарламалық жасақтама
мен мәліметтерді алу және сақтау. Кері байланыспен басқару 1.18-суретте көрсетілгендей жүйелер және сигналдар элементтерімен байланысты
мехатроникалардың барлық бес негізгі элементтері аспектілерін қамтиды.

1.18-сурет. Мехатрониканың негізгі элементтері [64].

Жұмысқа
деген
қарым-қатынасты
ұлғайту
ынтамен
бірге
бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу мен компьютерлік техникадан
жетістіктер инженерлік жобалауды өзгертті. Жаңа өнімдер ұлттық пәнді
әзірлеу, информатика және табиғи ғылым қиылыстарында дамиды. Ұлттық
пәндегі жетістіктер «технология мүмкіндіктерін ұсынуды» қамтамасыз
етіп, мехатроника жүйелерінің өсуін дамытады. Мүмкіндіктерді ұсынатын
критикалық технология тұтынушы тауарлары Жобалауына қатты әсері
бар микропроцессорлар болған.
Басқару жүйелерінде болашақ мехатронды жүйелік дамудың аумағы
негізгі рөл атқаратын болады, бұл энергияны альтернативті өндіру және
қолдану аумағы болып табылады. Гибридті отын автокөліктері және жел
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энергиясының тиімді тұқымы – Жобалаудың мехатронды әдістерінің
ішіндегі тиімділікті алып тастауға болатын екі жүйелер мысалы.
Негізінде, Жобалаудың мехатронды философиясына қазіргі заманғы
автокөліктің дамуын мысал етіп көрсетуге болады [64]. 1960 жылға дейін
радио автокөлікте айтарлықтай жалғыз электронды құрылғы болған.
Бүгінгі таңда, көптеген автокөліктерде мыңдаған программалық кодтар,
көптеген датчиктер, шамамен 200 фунтты сымдар жүйесі, 100-ге дейінгі
электрқозғалтқыштар және 30–60 микроконтроллерлер бар. Қазіргі
заманғы автокөліктер механикалық машина ретінде классификациялануы мүмкін емес – ол барлық жақтан мехатронды жүйеде қайта құрылған.
1.1-МЫСАЛ. Гибридті жанармайлы көлік құралы
Жақында жүргізілген ғылыми зерттеулер 1.19-суретте көрсетілгендей
келесі ұрпақтың гибридті жанармай автокөліктеріне әкеледі. Гибридті
жанармай көлік құралы кәдімгі автомобиль бойынша жанармайды
екі есе үнемдейтін, қозғалтқышты қондырғыны қамтамасыз ету үшін
электроқозғалтқыш және батареямен (сермейтін дөңгелек немесе жанармай элементі сияқты энергияны шоғырландыратын басқа құрылғы) бірге
үйлестірілген іштен жанатын кәдімгі қозғалтқышты қолданады.

1.19-сурет. Гибридті жанармаймен жүретін автокөлік мехатронды жүйе сияқты
қарастырылуы мүмкін. (DOE/NREL рұқсатымен қолданылады. Уоррен Грец.)

Мұндай гибридті автокөліктер ешқашан нөлдік деңгейдегі көлік
құралы бола алмайды (яғни, оларда іштен жанатын қозғалтқыш бар), және
болашақтағы жетістіктермен бұл эмиссия қайта кемуі мүмкін. Алдында
айтылғандай, қазіргі заманғы автомобиль көптеген басқару жүйелерінің
жұмыс атқаруын талап етеді. Басқару жүйелері көптеген басқа функциялар арасында электронды түрде басқаратын тоқтатулар мен антиблокировка жүйелерінің тормозы, дөңгелек күшін реттейтін қосымшаны қосқанда
қозғалтқыш жұмысын реттеу керек. Гибридті жанармай көру құралында
қанағаттандыратын қосымша басқару функциялары бар. Әсіресе, күш
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сақтау қажеттілігін анықтай отырып және аккумулятор тоғын жүзеге
асырып, және көлік құралын төмен эмиссияға жіберуді дайындап,
электроқозғалтқыш және іштен жанатын қозғалтқыш арасындағы күшті
басқару қажет. Гибридті жанармаймен жүретін көлік құралының толық
тиімділігі таңдалған блоктың қуат көзі комбинациясына байланысты (мысалы, күш сақтау үшін жанармай элементіне қарсы батарея). Соңында,
бейімді тасымалдау жүйесінің түрлі механикалық және электрикалық
компоненттерін қосатын басқару стратегиясы нарықтағы гибридті жанармай пайдаланатын көлік құралы жарамдылығына әсер етеді.
Мехатронды жүйелердің екінші мысалы жел энергиясының
жетілдірілген жүйесі.
1.2-МЫСАЛ. Жел к ші
Бүгінгі таңда, әлемдегі көптеген мемлекеттер жанармай мен
энергетиканың жетіспеуіне байланысты бағалар көтерілген жағдайларға
көп әкелетін қалыпты емес энергоресурстармен соқтығысуда. Одан басқа,
ауа сапасына қазып алынатын жанармайды қолданудың теріс тиімділігі
жақсы тіркелген. Көп мемлекеттерде өздерінің өндіргеніне қарағанда,
тұтынулары көбірек болатын энергия ұсыныстары мен сұранымдарында
тұрақсыздық бар. Көптеген инженерлер осындай тұрақсыздыққа жолығу
үшін жел энергиясы сияқты басқа энергия көздеріне мүмкіндік алу үшін
жүйелерді дайындау жұмыстары жетілдіргенін болжамдаған. Негізінде,
жел энергиясы – Құрама Штаттарында және басқа да мемлекеттерде энергияны өндіретін тез өсетін формаларының бірі. Батыс Техаста пайдаланатын жел электростанциясы 1.20-суретте көрсетілген.

1.20-сурет. Батыс Техастағы жел энергиясы (DOE/NREL рұқсатымен алынған мәлімет.
Лоуэр Колорадо Ривэр)

2006 жылы қойылған бүкіләлемдік энергетикалық жел күші 59,000
МВт аса құрады. Құрама Штаттарында американдық Энергетикалық жел
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Ассоциациясынан алынған энергия жеткілікті болды. Зерттеушілер өткен
35 жыл арасында қатты желді облыстарында жақсы жұмыс істейтін технологиялар дамытуда шоғырландырылған (белгілі, 10 м биіктікте 6.7 м/с
шамасындағы жел жылдамдығымен). Құрама Штаттарында көбінесе қатты
желге қолайлы жерлер енді қолданылады, және жетілдірілген технология экономикалық табыстармен өте төмен желді облыстармен жасау үшін
жасалған болуы керек. Жаңа зерттемелер толық бағадан аспайтындай
байланысқан мәселелерде, төмен жел кезінде өте ұзын турбина роторлары
тиімді жұмыс істеу үшін аэродинамика мен материалдар қажет. Сонымен
қатар, басқарудың жетілдірілген құрылымдары жел уақытында пойыз
двигателіне қажетті тиімді деңгейге жету керек болады.
1.3-МЫСАЛ. Ныайтылан компьютерлер
Көптеген қазіргі заманға сай басқару жүйесі – қосылған басқару
жүйелері [81]. Басқаруда нығайтылған жүйелерді кері байланыс
құрамды компоненттер сияқты арнайы мақсаттағы борттық компьютерлер қолданылады. 1.21-суретте нығайтылған борттық компьютерлерге қарайтын Канадалық Стандарт атындағы Компакт РИО айналасында студенттер жасаған марсоход көрсетілген. Марсоход Жобалауының
датчиктеріне көлік құрылғы бағасы жылдамдықты және орынды
алу үшін, Бүкіләлемдік жүйелерді жайғастыру (GPS) бірліктері мен
бұрылыстарды өлшеу үшін акселерометр және гироскоп деңгейін
қозғалтқыш жылдамдығын өлшеу үшін оптикалық кодтау құрылғысы
кіреді. Желілерге жылдамдығын тоқтату және алдыңғы дөңгелегін айналдыру үшін екі сызықтық желі кіреді. Коммуникационды құрылғы
марсоходқа жер станциясымен байланыста қалуға рұқсат береді.
Датчик,
желілер
және
коммуникационды
құрылғылардағы
жетістіктер реттелген бақылауға рұқсат бере отырып, жаңа технологияны қолданып, жіберілген енгізілген бақылау жүйесінің жаңа класына алып келеді. Нығайтылған басқару жүйесінің жобалаушылары
бағдарламалау тілдерімен, түрлі операциялық жүйелермен, желілік хаттамалармен жұмыс атқару және түсінетін жағдайда болуы керек. Басқару
құрылымдары мен жүйелері теориясы сияқты уақытта басқару жүйесінің
қазіргі заманғы Жобалауы үшін фонд ретінде қызмет атқарады, жобалау
үдерісі дүркінді техникалық облыстар, сонымен бірге ақпараттық технологиялар мен информатика кіретін көпсалалы (мультидисциплинарлы)
кәсіпорын жылдам кеңейтілуде.
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1.21-сурет. Кері байланыстағы нығайтылған компьютерді қолданатын марсоход.
(Р.Х.Бишоп суреті)

Жел энергиясының тиімді генераторлар кезеңі және гибридті автомобиль сияқты қосымша энергетикалық өнімдер жетістіктері мехатроникалар дамуының мысалдарын қамтамасыз етеді. «Адамға-лайықты машиналар» [72], сымсыз желі құрылғылары, тұрмыстық заттар (мысалы, ыдысаяқ жуғыш, шаңсорғыш және шағын толқынды пеш), автономды марсоходтар сияқты біздің күнделікті өмірімізге кіруге дайын интеллектуалды
жүйелердің басқа да көптеген мысалдары бар.

1.7 ОРША@АН ОРТА@А AСЕРІН ТИГІЗБЕЙТІН ЖОБАЛАУ
Климат өзгеруі, таза су, тұрақтылық, қалдықтарды кәдеге жарату, зиянды заттарды азайту, шикізат пен энергетиканы аздап пайдалану сияқты бүкіләлемдік тапсырмаларды критикалық облыстарда
инженерлік жобалауға арналған әдістерді көптеген инженерлерге жаңадан
құрастыруды талап етті. Дамып келе жатқан Жобалау стратегиясының бір
нәтижесі «Қоршаған ортаға әсерін тигізбейтін жобалау» сияқты белгілі
болған амалды қарастыру керек болды. Қоршаған ортаға әсерін тигізбейтін
жобалау мақсаты қоршаған ортаны жақсарту және адам денсаулығы үшін
қауіпті төмендетіп, кірленуді азайтатын өнімдерді жобалау жұмыстарынан
тұрады [86]:
1. Инженер процестерін және өнімдерді толығымен қоршаған ортаға
әсерін тигізетін инструменттер бағасын қосу және талдау жүйесін қолдану.
2. Дәулеттілік пен адам денсаулығын қорғай отырып, табиғи
экожүйені жақсарту және сақтау.
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3. Барлық техникалық қозғалысқа жататын өмір циклын қолдану.
4. Барлық энергетикалық кіріс пен шығыс және материалдар қауіпсіз
екеніне сенімді болу.
5. Табиғи ресурстардың азаюына жол бермеу.
6. Қалдықтарды тастамау.
7. Тұрақты география, талпыныс пен мәдениет туралы хабардар болып, техникалық шешімдерді қабылдау және дамыту.
8. Қазіргіден тыс немесе басымдық технологияның техникалық
шешімдерін қабылдау; тұрақтылыққа жету үшін технология ойлап
шығару және жаңарту.
9. Техникалық шешімдерді дамытуда қызығушылық танытқан
жақтарды және қауымдастықты белсенді түрде жинау.
Қоршаған ортаға әсерін тигізбейтін жобалау өмір принциптерін
жүргізу мүмкіндіктерді көрсету технологиясы сияқты кері байланыспен басқару жүйе күшін терең түсіну қабілетіне алып келеді. Мысалы,
1.9-тарауда интеллектуалды энергожүйені көрсеткенбіз. Интеллектуалды
энергожүйе электроэнергияны қоршаған орта үшін қауіпсіз тиімді және
анық қамтамасыз етуге тырысады. Бұл табиғи тұрақты емес күн және жел
сияқты энергия көздерін ірі масштабты қолдануға мүмкіндік береді. Сезім
және кері байланыс – интеллектуалды энергожүйеге рұқсат беретін негізгі
технология облысы [87]. Қоршаған орта жөнінде техникалық мәлімдеулер
бес категория ішінен біреуіне сыныпталған болуы мүмкін [88]:
1. Экологиялық бақылау (мониторинг)
2. Энергияны аккумуляторлау жүйесі
3. Электр энергияны бақылау сапасы
4. Күн энергиясы
5. Жел энергиясы
Барлық түпнұсқалар ішіндегі буланғыш газды азайту үшін реализациялау барысында ғалами күштері бар. Мұндайға жету үшін біздің
экологиялық бақылау жүйесінің саны мен сапасын жақсарту керек.
Энергияны аккумуляторлау жүйесі – қоршаған ортаға әсерін
тигізбейтін жобалау үшін өте қиын технология. Энергияны
аккумуляторлаудың бірнеше типтері бар. Ең белгілі энергияны аккумуляторлау жүйесі – бұл батарея. Батареялар бүгінгі қолданыста көптеген электронды құрылғыларды жұмыс істеткізу үшін қолданылады; кейбір батареялар зарядты көп алып қояды, ал кейбірі – бір рет қана қолдануға жарамды. Қоршаған ортаға әсерін тигізбейтін техникалық жүйелер үшін энергияны аккумуляторлаудың ең негізгі құрылғысы – жанармай элементі.
Электр энергиясының сапасын бақылаумен байланысты тапсырмалар
гармоника формасы толқыны мен ынта өзгерістері, күштің артта қалуы мен
алға жүруін қосуға болады және олар әр түрлі болады. Көптеген қоршаған
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ортаға әсерін тигізбейтін техникалық жүйелер мен компоненттер кернеу мен токты нақты бақылауды талап етеді. Бұрын электр жарығымен
қамтамасыз ететін жүйелермен байланысты энергожүйелер торы бойынша
бақылау және өлшемге түрлі қуатта пайдаланатын ағымдағы трансформаторлар модельдеуі болса, қызықты мысал болар еді.
Электр жарығында күн энергиясын тиімді шығару – техникалық тапсырма. Жарық арқасында электр жарығының кезеңі үшін екі технология –
фотогальваникалық күнді және күнді жылулық. Фотогальваникалық
жүйелермен күн жарығы қозғалтқыш бу күшіне үйренген буды шығару
үшін күн жылуы арқылы су жылынып, электр жарығын шығарып
өзгертеді. Күн энергиясының кезеңі үшін фотогальваникалық күн
жүйесінің күшейтілу мен жобалау біздің үйлер, офистер мен компанияларды қозғалысқа алып келетін күн энергиясын қолдану үшін қоршаған
ортаға әсерін тигізбейтін технологияны қолданатын тәсілдердің бірі болып
табылады.
Желден алынған күш әлемдегі негізгі жаңартылған энергияның
қайнар көзі болып есептеледі. Электроэнергияға энергетикалық жел
өзгерісі электрлік генераторлармен байланысты энергетикалық жел турбиналарына жете алады. Жел энергиясының іркіліс негізі жойылған немесе басылып келе жатқан жел болса, басқа энергия қайнар көздерін
қамтамасыз еткенде энергожүйеге энергия әкелу үшін негізгі тор дамуына (1.4-мысал) алып келеді. Жел мен күш бағытының тұрақсыз түрі желді
қозғалтқыштар өзін басқаратын жүйе көмегімен сенімді, тұрақты электроэнергия қажеттіліктеріне алып келеді. Бұл құрылғылардың мақсаты жел
бағыты өзгерісінің әсері мен жел іркілісі әсерін азайтудан тұрады.
Қоршаған ортаға әсерін тигізбейтін зерттемені басқару жүйе рөлі автоматтандыру мен нақтылық деңгейінің қашан болсын артуын талап етіп
тұрған бүкіләлемдік тапсырмалар ұлғаюы жалғасуда.

1.8 БАСАРУ ЖЙЕСІНІ БОЛАШАТА@Ы ДАМУЫ
Басқару жүйелерінің жалғастырмалы мақсаты автономды жоғары
деңгейдегі және икемділікті қамтамасыз ету үшін құрылған. Екі жүйелік
түсініктер 1.22-суретте көрсетілгендей түрлі эволюциялық жол мақсатына
жақындауда. Бүгінгі өндірістік робот автономды ретінде алынған –
программаланғаннан кейін оны әрі қарай сүйретудің қажеті жоқ. Бұл автоматты жүйелер сенсор кемшілігінен жұмыс ортасының өзгеріс адаптациясы кемиді; сезім жақсаруы компьютерлік зерттеулер мотивациясы болып
табылады. Басқару жүйесі өте бейімді, бірақ ол адамның қарауылын қажет
етеді. Жетілдірілген автоматты жүйелер сенсорлы кері байланыс арқылы
тапсырмалардың адаптациясы үшін күресуде. CAD/CAM атты офлайн про-
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граммалау және компьютерлік бақылау, датчик интеграциясы, жасанды
интеллектті шоғырландырушы зерттеу облыстары жүйені экономды және
универсалды етеді. Басқару жүйелері адам бақылауын жақсарту сияқты
автономды операцияларына ауысады. Бақылаудағы бақылау зерттеуі,
адам машинасының интерфейс әдістері және компьютерлік дерекқорды
басқару оператор тиімділігін көтеру және оператор жұмысын азайтуға
арналған. Көптеген ғылыми зерттеулер басқару жүйесі мен робот техникасы үшін ерекше және сфераны кеңейтуге қолдану мен бағаны төмендетуді
енгізуге бағытталған. Оларға коммуникационды әдістердің дамуы және
бағдарлаудың дамыған тілін қосады. Тарих бастауында орын алған процес,
технология көмегімен адам еңбегінің босатылуы жаңа сатыға көтерілуде.
Қазіргі уақытқа дейін ашық Өндірістік революция, технологиялық инновациялар кезеңінің жылдамдатылуы, ең бастысы, өндіріс тапсырмасының
адам күшіне енуіне алып келді. Қазіргі компьютерлік технология революциясы адам миын дамытатын компьютерлер мәліметтерді өңдеу және
жинау жұмыстарын кеңейту, қажетті бірдей әлеуметтік өзгерістерге алып
келеді [16].

1.22-сурет. Болашақ басқару жүйесінің дамуы мен робототехника

Басқару жүйелері (1) жоғары өндіріс және (2) құрылғы немесе жүйенің
жақсартылған жұмысына жету үшін қолданылады. Автоматтандыру
жоғары сапалы өнімдер алу мен өндіруді жақсарту үшін пайдаланылады.
Автоматтандыру – автоматты жұмыс тәртібі немесе процесс, құрылғы немесе жүйе бақылауы. Біз нақтылық және сенімділікпен өнімді өндіру үшін
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процестер мен машиналарға автоматты басқаруды қолданамыз [28]. Робототехника мен автоматтандыру қажеттілігінде кедендік өндіріске сұраныс
өсуде [17, 25].
Теория, практика және автоматты басқаруды қолдану – үлкен, әсерлі
және өте пайдалы техникалық пән. Қазіргі заманғы басқару жүйелерін
зерттеу үшін мотивацияны түсінуге мүмкіндік бар.

1.9 ЖОБАЛАУ МЫСАЛДАРЫ
Бұл бөлімде біз иллюстрациялық Жобалау мысалдарымен таныстырамыз. Бұл – барлық келесі тарауларда қолданатын үлгі. Әр тарауда бірінші
орынға тараудың негізгі тақырыптарын енгізу үшін пайдаланатын Жобалау Мысалдары атты арнайы бөлімдерде көптеген қызықты мысалдар
келтіріледі. Шектен асқанда, мысал ретінде Жобалау бөлімдерінде жобалау үдерісі бір немесе одан да көп қадамдарды көрсететін шешім мен нақты
тапсырма 1.17-суретте көрсетілгендей, мысалдардың бірі бола алады.
Экологиялық таза энергияны қамтамасыз ету белсенді басқару жүйелерді
кері байланыспен, датчик және желімен қоса болатын техникалық тапсырма болып табылады. Үшінші мысал – алдыңғы жүйелік конфигурация
кері байланыспен және басқару үшін ауыспалы Жобалау мақсаттарын біз
анықтайтын, инсулин жеткізілімінің басқару жүйесі.
1.4-МЫСАЛ. Бас ару ж йесіні' а ылды торлары
Ақылды тор – физикалық жүйе сияқты ұғым. Ұғым қоршаған орта
үшін қауіпсіз, экономды қалдырып, тиімді және сенімді күшті қамтамасыз
ету керек [89, 90]. Ақылды тор үйлерге, компанияларға, мектептер
мен басқа қолданушылар күшіне тиімді және сенімді күш қамтамасыз
ететін бағдарламалық және аппараттықтан тұратын жүйе сияқты
қарастырылған. Ақылды тор схема түрінде 1.23-суретте көрсетілген.
Ақылды торлар ұлттық немесе жергілікті көлемді бола алады. Үй торларын да қарастыруға болады (немесе микроторлар). Негізінде, ақылды торлар зерттеудің кең әрі негізгі облысын алады.
Ақылды тордың бір қызық аспектісі – электроэнергия өндіріс жүйесі
мен пайдаланушы арасындағы екіжақты мәлімет талап ететін нақты
уақыттың басқару сұранысы [91]. Мысалы, ақылды метрлер өз қолымен
электр жарығын қолдануды өлшеу үшін қолданылады. Бұл датчиктер
мәліметтерді утилитке жібереді және үй немесе мекемеге кері сигнал
беруді басқаруға рұқсат береді. Бұл ақылды метрлер үй, офис, құрылғы
аспаптарымен басқара алады. Үй энергиясының ақылды құрылғылары үй
қожасына қолдануға және өзгерістер енгізуге рұқсат береді.
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1.23-сурет. Ақылды торлар – пайдалануды басқаратын және өлшейтін бөліп тұратын
торлар

Қазіргі заманға сай ақылды торды жүзеге асыруды талап ететін бес
негізгі технологиялар біріктірілген коммуникацияны қосады (i), (ii)
жетілдірілген компоненттер, (iv) жетілдірілген басқару әдістері, (v)
интерфейстерді жақсарту және шешім қабылдауды қолдау [87]. Бес
негізгі технологияның екеуі барлық басқару жүйесі категориясына түседі,
нақтылай айтқанда, (ii) сезім және өлшем, және (iv) жетілдірілген басқару
әдістері. Қазіргі заманға сай ақылды тор түсінігінде негізгі рөлді басқару
жүйесі алады. Қазір толық американдық тор 16,000 электростанциялар,
шамамен 3,300 коммуналды мекемелер және 300,000 миль электр беру
сызықтарын қосып алады. Ақылды торды тор тиімділігі мен сенімділігін
жақсарту үшін байланыс жүйелері, Интернет, датчиктер, контроллерлер қолданады. Ақылды тор күшейтілуі 2020 жылға қарай 14 пайызға
энергожүйе үшін CO2 бүкіләлемдік эмиссияны төмендетуі мүмкін [91].
Ақылды тор элементтерінің бірі – қолдану арқылы басқаратын және
өлшейтін бөлініп тұратын торлар. Ақылды тор электроэнергия өндірісі
нарық жағдайына (табыстау/талаптары мен бағасы) және қолайлы энергия көзіне (жел, көмір, ядролық, геотермикалық, биомасса, және т.б.)
байланысты. Негізінде, күн батареясымен немесе жел қозғалтқышымен
ақылды торды сатып алушылар микрогенераторлар сияқты төлеуге және
артық энергия торын сатуға болады [92].
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Басқару жүйелері кері байланыспен белгіленген уақытқа жылжыған
кезде ақылды торлар дамуындағы ең негізгі рөлді алады. Оқулықта әр
тарауда талдау және басқару жүйелері Жобалауының жаңа әдістері
қарастырылып, бөлім контекстеріндегі түрлі тақырыптарды талқылауды
еске алсақ, мүмкін қызық болар.
1.5-МЫСАЛ. Жылдамды ты реттеудегі айналмалы диск
Көптеген қазіргі құрылғыларда үнемі жылдамдықта болатын айналмалы диск қолданады. Мысалы, CD-плеер моторының тозуына және
өзгерісіне қарамастан үнемі жылдамдықта айналуды талап етеді. Біздің
мақсат қалаулы жылдамдықтың берілген пайызы шамасында негізгі айналу жылдамдығы кепілдік беретін жылдамдықты реттеуде диск айналысы
үшін жобалаудан тұрады [40, 43]. Кері байланыссыз және кері байланыспен жүйені қарастырамыз.
Диск айналысын алу үшін желі сияқты үнемі ток арқылы жұмыс
істейтін электрқозғалтқышты таңдаймыз, өйткені ол пропорционалды қолданбалы моторлы күшті жылдамдықты қамтамасыз етеді.
Қозғалтқышқа кіру күші үшін қажетті күшті қамтамасыз ете алатын
күшейткішті таңдаймыз.
1.24(a)-суретте алшақ салынған пішінді жүйе (кері байланыссыз)
көрсетілген. Бұл жүйе пропорционалды қалаулы жылдамдықтағы күшті
қамтамасыз ету үшін батарея көздері қолданылады. Бұл күш күшейеді
және қозғалтқышқа жатады. 1.24(b)-суретінде желі, процессор және
идентификацияланған алшақ салынған пішінді жүйенің жиынтықсұлбасы көрсетілген.

Процесс

1.24-сурет. (а) Айналмалы дисктің жылдамдығын басқарудың алшақ салынған пішіні
(кері байланыссыз). (b) Жиынтық-сұлба моделі
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1.25-сурет. (а) Айналмалы дисктің жылдамдығын кері байланыспен басқару
(b) Жиынтық-сұлба моделі

Кері байланыс жүйесін алу үшін датчикті таңдау керекпіз. Тиімді
датчиктердің бірі – пропорционалды жылдамдықпен шығарылатын күшті
қамтамасыз ететін тахометр болып есептеледі. Сондай-ақ, кері байланыс
пен кері байланыс 1.25 (а)-суретте көрсетілгендей форма қабылдайды.
1.25 (b)-суретте кері байланыс жүйесінің жиынтық-сұлбасы көрсетілген.
1.25-суреттегі кері байланыс жүйесі 1.24-суреттегі алшақ салынған
пішіннен асып түседі, себебі кері байланыс жүйесі оларды кішірейту үшін
жұмыс істеу және қателіктерге жауап беретін болады.
1.6-МЫСАЛ. Инсулин табыстауды' бас ару ж йесі
Басқару жүйелері пациенттерге дәрілерді алып келудің автоматты жүйесін енгізуді жарыққа шығару үшін биомедициналық облыста
қолданылған [29–31]. Автоматты жүйелер қан қысымын, қандағы қант
деңгейін және жүрек ырғағын реттеу үшін пайдаланылады. Бақылаудың
толық қолдану зерттемесі наркотик дозасы әсерінен математикалық
модельдерді қолданатын алшақ салынған пішінді емдік дәрі-дәрмектерді
жүйелік жеткізу облысында орналасқан. Емдік дәрі-дәрмектерді
жеткізу жүйесі, денеге имплантациялау әзірге жетімсіз глюкозаның
миниатюрланған датчиктері сияқты алшақ салынған пішінді жүйені
қолданады.
Денсаулығы жақсы адам үшін глюкоза концентрациясы және қан инсулины 1.26-суретте көрсетілген. Жүйе диабетпен қиналып жүрген адам
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шамасындағы резервуардан инсулинді қамтамасыз етуі керек. Сондықтан,
бақылау мақсаты:
Бақылау мақсаты
Инсулинді диабетпен ауыратын адам қан құрамына құйған жағдайда
қант концентрациясын реттеу үшін жүйені жобалау керек.

1.26-сурет. Денсаулығы жақсы адам үшін қандағы инсулин мен глюкоза деңгейі

1.26-суретке байланысты жобалау процесінің келесі қадамында
басқарылатын ауыспалы өзгерісті анықтау керек. Бақылау мақсатымен
байланысты басқарылатын өзгерісті өзіміз анықтай аламыз:
Бақылау өзгерісі
Қан глюкозасының концентрациясы
Келесі тарауларда жиілік облысында және уақытша интервалда және
жауаптың өтетін техникалық талаптардың және көптеген атқарылатын
қалыптасқан техникалық талаптарды қолдана отырып, бақылау
Жобалауының техникалық талаптарын санаулы түрде сипаттау үшін бізде
инструменттер болады. Бұл пунктте бақылау Жобалауының техникалық
талаптары сапалы болады, және нақты болмайды. Бұл жағдайда мұндай
тапсырма үшін Жобалау спецификациясы сияқты мәлімдей аламыз:
Бақылау Жобалауының спецификациясы
Денсаулығы бар адам глюкозасының деңгейіне жақын болатын
(бақылайды) диабетпен ауыратын адам қаны глюкозасының деңгейін
бақылап алыңыз.
Басқаратын ауыспалы Жобалау мақсатын ескере отырып, және
Жобалаудың техникалық талаптарын бақылай отырып, біз алдын ала
жүйелік конфигурацияны енді ұсына аламыз. Алшақ салынған пішін
жүйесі 1.27 (a)-суретінде көрсетілгендей инсулинді жеткізу жылдамдығын
реттеу үшін кішігірім моторлы насос және бұйрықты генератор сигналын пайдаланар еді. Басқару жүйесі кері байланыспен 1.27 (b)-суретінде
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көрсетілгендей талап еткен жағдайда моторлы насосты қосқанда қалаулы
деңгей мен сол деңгейді салыстыру мен негізгі глюкоза деңгейін өлшеу
үшін датчикті қолданады.

1.10 ЖЙЕЛІ ЖОБАЛАУ МЫСАЛЫ: ДИСКОВОДТЫ
ЖЙЕНІ ОУЫ
Идентификацияланған бұл Жобалау мысалын әрбір тарауда
қарастырады. Біз қадамдарды идентификациялау үшін әр тараудағы
1.17-суреттегі жобалау процесін қолданамыз. Мысалы, 1-тарауда біз (1)
басқару мақсатын идентификациялау, (2) басқару үшін ауыспалыларды
идентификациялау, (3) ауыспалы үшін бастапқы техникалық талаптарды
жазу және (4) алдын ала жүйелік конфигурацияны құру.

1.27-сурет. (а) Басқарудың алшақ салынған пішіні (кері байланыссыз) (b) Қан глюкозасын кері байланыспен бақылау

Мәлімет тиімді және дайын түрінде магнитті дисктерде қолданыла
алады. Дискжетектер ANSI стандартымен анықталған барлығы
стандартизацияланған және барлық үлкен компьютерлер мен ноутбуктарда қолданылады [50, 63]. Дискжетектер үшін халықаралық нарық
650 миллион бірлікке қарағанда көбірек [51]. Жақындағы тенденциялар
1.28-суретте көрсетілгендей, қатты дисктің салыстырмалы салмағы жылына 40 пайыз шамасында артады [62]. Жобалаушылар енді қоршаған
ортаны жақсарта, тарихи табысталған орталық процессорларға тапсырмаларды дискжетектер орындайды деп сенуде [63].
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1.28-сурет. Дискжетек бойынша тығыз жазба тенденциясы (Дерекнама: IBM).

1.29-сурет. (a) Дискжетек © 1999 Quantum Corporation. Барлық құқықтары қорғалған. (b)
Дискжетек диаграммасы
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1.30-сурет. Дискжетек үшін кері байланыспен басқару жүйесі.

«Интеллекттің» үш облысы дүркінді дискжетектер арқылы сақталған
мәліметтер мен дискжетектің токтап қалуын ескерту, офлайндық қателерді
жоюды қосады. 1.29-суретте көрсетілген дисководтың негізгі диаграммасын салыңыз. Дискжетек құрылғысының мақсаты дискте сақталған
мәліметтерді оқу үшін қажет. Диск 1800 және 7200 мин/айн арасындағы
жылдамдықта айналады (құрылғыда орнатылғандай) және диск басы
100 нм-дан кем арақашықтықта «айналады». Дискжетек Жобалауының
жалғасы 2-тарауда.

1.11 ЫСАША МАЗМGНДАМА
Бұл тарауда біз ашық және кері байланыс пен кері байланыс басқару
жүйесін қарастырдық. Тарих курстары арқылы басқару жүйе мысалдары бұрынғымен затты қосу және мотивациялау үшін көрсетілген. Қазіргі
тапсырмаларды қолдану облыстары гуманоидты робот, ұшқышсыз әуе
көлік құралы, жел энергиясы, гибридті автомобильдер, сонымен қатар
бақылау тақырыптары қарастырылды. Мехатроникалардың басқарудағы
негізгі рөлі айтылды. Мехатроникалар – механикалық, электрлік және
компьютерлік жүйелердің синергетикалық интеграциясы. Жобалау
үдерісі структуралық формада көрсетілді және оның келесі қадамдары:
басқарылатын мақсаттарды құру, техникалық талаптарды анықтау,
жүйелік анықтау, модельдеу және талдау. Жобалаудың қайталанатын
табиғаты жұмыс кезінде, қиын жағдайда қажеттіліктерді жетілдіріп, Жобалауды тиімді қолдануға мүмкіндік береді.

БІЛІМДІ ТЕКСЕРУ
Бұл бөлім Сіздің біліміңізді тексеру үшін жасалған. Дұрыс немесе
Бұрыс, Көп варианттан таңдау, және Сөзді таңдау. Тура жауабын алу үшін
жауаптарыңызды соңғы беттердегі жауаптармен тексеріңіз.
Келесі Дұрыс немесе Бұрыс және Көп варианттан таңдау және Сөзді
таңдау жасағанда, дұрыс жауабын қоршап қойыңыз.
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1. Сыртқа тебуші реттеуші өндірістік процесте
қолданылатын кері байланыстағы автоматты
диспетчер бірінші болуға сәйкес келеді.

Д&рыс / Б&рыс

2. Басқару жүйесі кері байланыспен өзінің қалаулы
кірісімен салыстыру үшін сигналын және өлшемін
қолданады.

Д&рыс / Б&рыс

3. Техникалық талдау және техникалық синтез –
бірдей ұғым.

Д&рыс / Б&рыс

4. 1.31-суреттегі жиынтық-сұлба – кері байланыспен
басқару жүйесінің мысалы.

Д&рыс / Б&рыс

Қалаулы
негізгі
жағдай

Дұрыс емес
Бақылау
құрылғысы

Двигатель желісі

Бастапқы
негізгі
жағдай

Датчик
1.31-сурет. Желімен, процеспен және басқару құрылғымен жүйе

5. Көпвариантты жүйе – бір өнімнен көп және/немесе
бір кірістен көп жүйе.

Д&рыс /
Б&рыс

6. Кері байланыспен ерте басқаруды қолдануға қайсысы жатады?
а. Ktesibios су сағаты
b. Ваттың орталық реттеу шары
б. Дреббельдің температура реттегіші
d. Жоғарыда берілгендердің барлығы
7. Негізгі қазір қолданылатын басқару жүйелері қандай?
а. Жанармайды үнемдейтін және қауіпсіз автомобильдер
b. Автономды жұмыс
c. Автоматты өндіріс
d. Жоғарыда берілгендердің барлығы
8. Келесі сөйлемді аяқтаңыз:
Өндірістік бақылау процестерді қолмен емес, автоматты процесті
________ деп атайды.
а. Негативті дауыс
b. Автоматизация
c. Жобалау аралығы
d. Спецификация
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9. Келесі сөйлемді аяқтаңыз:
Прогрессияда ішкі бастапқы ұғым мен соңғы өнімге дейін ________.
а. Кері байланыстың жабық контуры
b. Орталық реттегіш
c. Жобалау аралығы
d. Басқару жүйенің алшақ салынған пішіні.
10. Келесі сөйлемді аяқтаңыз:
Инженерлер басқару сегменттері мен түсінушілікті ойлап, ол ________
деп аталады.
а. жүйелер
b. Жобалау синтезі
c. компромистер
d. қауіп
11. Кезіндегі пионерлер даму жүйесіне және бақылау теориясына
кіреді:
а. Х. Найквист
b. Х. В. Боуд
c. Х. С. Блэк
d. Жоғарыда көрсетілгендердің барлығы
12. Келесі сөйлемді аяқтаңыз:
Алшақ салынған пішінінің басқару жүйесі ________процесті басқару
үшін қозғалысқа әкелетін құрылғыны қолданады.
а. кері байланысты қолданбай
b. кері байланысты қолданып
c. инженерлік жобалаудағы
d. техникалық синтезде
13. Жүйенің көбісі бір ауыспалы кірістен әлде бір ауыспалы шығыстан
белгілі ме?
а. Кері байланыс жүйесінің жабық контуры
b. Кері байланыс жүйесінің алшақ салынған пішіні
c. Көпвариантты басқару жүйесі
d. Берік басқару жүйесі
14. Бақылау зерттемесі қай облыс зерттемесіне қолданылады?
а. Механикалық және космостық
b. Электрлік және биомедициналық
c. Химиялық және экологиялық
d. Жоғарыда көрсетілгендердің барлығы
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15. Бақылау жүйесіне кері байланыспен қай ерекшелік сай?
а. Бұзуға қарсы дұрыс реттеу
b. Командаларға жауап бергені жақсы
c. Завод параметрлерінің өзгерісіне төмен сезімталдық
d. Жоғарыда көрсетілгендердің барлығы
Келесі сөздерді терминдері мен анықтамаларына қарай байланыстырып,
бос орындарға дұрыс жауабын қойыңыз.
а. Оптимизация
(оңтайландыру)

Шығыс сигналы кіру сигналын
алып тастау үшін артқа
қайтады.

________

b. Қауіп

Өнім өлшемін қолданатын
және оны қалаулы өніммен
салыстыратын жүйе.

________

c. Жобалау күрделілігі

Орындалатын белгілерді
белгілеу қатары.

________

d. Жүйе

Жүйемен басқаруға кері
байланыс үшін қолданылатын
жүйенің өнім өлшемі.

________

e. Жобалау

Жүйе бір ауыспалы кірістен көп
немесе бір ауыспалы шығыстан
көп

________

f. Кері байланыстың
басқару жүйесінің
жабық контуры

Қарама-қайшы критерийлер
арасында неше компромис
жасалатыны туралы жарату
нәтижесі.

________

g. Сыртқа тебуші реттеу

Қалаулы нәтижеде құрылғылар
мен элементтерді қосу.

________

h.Спецификациялар

Көптеген тапсырмаларға
қолданатын көпфункционалды
манипулятор, басқаша
бағдарламалау.

________

i. Синтез

Өнімнің басынан аяғына дейінгі
түсіндірме ішкі прогрессия,
Жобалау моделі мен күрделі
физикалық жүйесінің
араларындағы аралық.

________

j. Басқару жүйесінің
алшақ салынған пішіні

Білім мен шатастырылған үлгі
керек болады.

________
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к. Кері байланыс
сигналы

Физикалық өнімнің өндірістік
физикалық үдеріс кірісіне
байланысы.

________

k. Робот

Техникалық жүйенің жобалау
үдерісі.

________

l. Көпвариантты басқару
жүйесі

Кері байланысты қолданбай,
процеспен басқару үшін
құрылғыны пайдаланатын
жүйе.

________

m. Жобалау аралығы

Жобалаудың байқаусыздан
болған нәтижелеріне сенімсіздік
білдіру.

________

n. Позитивті пікірлер

Алға қойылған мақсатқа жету
үшін формалар, бөліктер мен
жүйе бөлшектерін шығару және
ойластыру процесі.

________

o. Негативті пікірлер

Құрылғы, завод және бақылау
астындағы жүйе.

________

p. Компромисс

Сыртқы сигнал ішкі сигнал
қосылатындай қайтарылуы
керек.

________

q. Өндіріс

Қалаулы жауапты қамтамасыз
ететін жүйелік конфигурация
компоненттерін қосу.

________

r. Инженерлік Жобалау

Автоматты амалдар процесін
бақылау.

________

s. Процесс

Ең тиімді Жобалауға жету үшін
параметрлерді реттеу.

________

t. Бақылау жүйесі

Жаңа физикалық конфигурация
шығарған процесс.

________

u. Автоматтандыру

Булы қозғалтқыш
жылдамдығымен басқару үшін
механикалық құрылғы.

________
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ЖАТТЫ@УЛАР
Жаттығулар – тарауды тікелей түсінуге арналған тапсырмалар.
Келесі жүйелер кері байланыс пен қатынастарды, жиынтықсұлбаларды көрсетуі мүмкін (бар болса). Қалаулы кіріс түрін, шығыс түрі
мен өзгеріс түрін және әр блок функциясын теңдестіріңіз. 1.3-суретке
қарап, сәйкес жағдайларда модель сапасына қарай қолданыңыз.

Кіріс

Қате

Ауыспалы
өлшеуіш

Құрылғы

Қазіргі

Лазерлі

Шығыс

Сенсор

Е1.3-сурет. Оптикалық дерекнаманың ішінара жиынтық-сұлбасы

Е1.1 Берілгендердің әрқайсысын өлшеуге болатын датчикті сипаттап
беріңіз [93]:
а. Сызықтық орын
b. Жылдамдық
c. Граватациялық емес жылдамдық (немесе бұрыш)
d. Айналмалы жағдай
e. Температура
f. Қысым
g. Сұйықтық (немесе газ) шығыны
h. Айналмалы уақыт
i. Күш
Е1.2 Берілгендерді қайта өзгерту үшін желіні сипаттап беріңіз [93]:
а. Механикалық энергияға сұйық
b. Механикалық энергияға электроэнергия
c. Электроэнергияға механикалық деформация
d. Кинетикалық энергияға химиялық энергия
Е1.3 Нақты оптикалық сигнал көзі 1 пайыз шамасында шығыс
күшінің деңгейімен басқара алады [32]. Лазермен шығыс күшіне әкелу
үшін кіріс тоғы басқарады. Микропроцессор лазерге баратын кіріс тоғын
басқарады. Микропроцессор датчиктен алынған лазерлік шығыс күшімен
өлшенді сигналмен қалаулы күш деңгейін салыстырыңыз. E1.3-суретте
көрсетілгендей кері байланыспен басқару жүйесін көрсететін жиынтықсұлбаны бітіріңіз.
Е1.4 Автомобиль жүргізушісі белгілі бір деңгейдегі жылдамдықты
сақтау үшін басқару жүйесін қолданады. Осы кері байланысты көрсету
үшін жиынтық-сұлбаның нобайын жасаңыз.
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Е1.5 Балық аулау – бұл шыбық пен сызықты алып кішкене шыбынды лақтырып шақыратын спорт. Оның мақсаты – шыбынды түзу лақтыру
үшін қалай дұрыс қадау керек екенін табу [59]. Осы процестің моделі мен
процесін сипаттап беріңіз.
Е1.6 Автофокус камерасымен белгілі бір затқа дейінгі арақашықтықты
ультрақызыл сәулесінің көмегімен фильмнен объективтің қашықтығын
реттейді. Кері байланыссыз басқару жүйесінің жиынтық-сұлбасын
салыңыз және жұмысын қысқаша түсіндіріңіз.
Е1.7 Желкені бар кішкене қайық желге қарсы жүзе алмайды және саяхат жел барысында жай өтеді. Желкені бар кішкене қайықпен желге қарсы
бұлтарлайды. Тактика шешімі бойынша желге қарсы бұлтарлаған кезде
оны жарыс нәтижелері анықтайды. Жел өзгерісіне қарай қайық бағыты
процесін сипаттап беріңіз. Осы процесті көрсететін жиынтық-сұлбаның
нобайын жасаңыз.
Е1.8 Бүкіл әлемде қазіргі заманға сай автомобильдерге арналған шоссе
бар. Бір автомобиль басқа ауыр автомобильді тасып бара жатқанда осы екі
көлік құралы арасы тапсырылған аралықпен бірдей болатындай кері байланыспен басқару жүйесін қарастырыңыз.
Е1.9 Мотоцикл мен жүргізуші жылдамдығын реттеудегі жиынтықсұлба жүйесін сипаттап беріңіз.
Е1.10 Ауру немесе дене ыстығы (температурасы) сияқты факторларды
реттеу үшін қолданылатын биологиялық кері байланыс процесін сипаттап
беріңіз. Биологиялық кері байланыс – адам өзінің санасы арқылы пульсті,
ауырғандығын және дене температурасын реттей алады.
Е1.11 Болашақ жетілдірілген коммерциялық ұшақтар шығарылады.
Бұл компьютерлер мен интернет желісінің өндірісін жетілдіруді
жалғастыруын ұшақтарға қолдануға мүмкіндік береді. Ұшақ өз тұрған орнын, жылдамдық және жердегі диспетчерлердің денсаулығына арналған
критикалық параметрлерді, сонымен қатар жергілікті метеорологиялық
мәліметтерді жинап, үздіксіз хабарлай алады.
Е1.12 Ұшқышсыз әуе көлік құралдары ұзақ уақыт аралығында ауада
жұмыс істеу үшін жасалған (1.3-бөлім). Автономды түрде жердегі диспетчермен байланыс жоқ деп есептейміз. Автономды ҰӘК-ге жиынтықсұлбаның нобайын аэрофототүсіру арқылы жасаңыз. ҰӘК жоғарыдан
барлық жер көлемін суретке түсіріп алу керек.
Е1.13 1.13-суретте аударылған маятник көрсетілген. Кері байланыспен
басқару жиынтық-сұлбаның нобайын жасаңыз.
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Е1.13-сурет. Аударылған маятникті қабылдау

Е1.14 Видео ойын ойнап жатқан адам жиынтық-сұлбасының нобайын сипаттаңыз. Енгізу құрылғысын – джойстик деп алайық және ойынды үстел компьютерінде ойнап жатыр. Жиынтық-сұлба моделі түрінде
1.3-суретті қолданыңыз.

ТАПСЫРМАЛАР
Тапсырмалар осы тарауда суреттелген шамалардың жаңа шарттарға
дейін кеңеюін талап етеді.
Бұдан әрі ұсынылған жүйені себеп-салдар байланысы мен кері байланысты көрсететін (егер мұндай болса) жиынтық сұлба көмегімен сипаттауға
болады. Әр жиынтық оның қызметін сипаттайтын болады. Қажет болған
жағдайда үлгі ретінде 1.3-суретті қолданыңыз.
Р1.1 Келесі жүйелер кері байланыс пен себеп-салдарды көрсете отырып,
жиынтық-сұлбаны сипаттай алады (бар болса). Әрбір блок өз функциясын
сипаттау керек. 1.3-суретті осыған сәйкес моделі ретінде қолданыңыз.
Р1.2 Бұрын басқару жүйелер кері байланыспен басқару жүйе бөлігі
ретінде адам операторды пайдаланатын. Р1.2-суретте көрсетілген басқару
жүйе клапанының жиынтық-сұлба нобайын жасаңыз.

Р1.2-сурет. Сұйықтық ағысын бақылау
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Р1.3 Химиялық басқару жүйесі үдерісінде өнімнің химиялық құрамын
басқарады. Ондай болу үшін құрам өлшемі Р1.3-суретте көрсетілгендей
анализатордың инфрақызыл ағысының көмегімен алынуы мүмкін.

Р1.3-сурет. Химиялық құрамды бақылау

Р1.4 Ядролық реакторды нақты бақылау энергожүйе генераторлары
үшін маңызды. Нейтрондар санын қабылдаудағы иондау палатасы күш
деңгейін өлшеу үшін қолданылады. Ток күш деңгейіне пропорционалды.
Басқару жүйені ядролық реактормен Р1.4-суреттегідей аяқтаңыз және
басқарудың кері байланыс операциясының жиынтық-сұлба нобайын
жасаңыз.

Р1.4-сурет. Ядролық реакторлы басқару

Р1.5 Р1.5-суреттегідей күнді бақылау үшін бақылау жүйесінің
жарығын қолдану керек. Екі фотоэлемент қойылған тұтқаны орналастырып, механизм арқылы қозғалтқышты жүргізеді. Жүйені кері байланыспен жарық көзін бақылау үшін бітіріңіз.

Р1.5-сурет. Әр трубаға қойылған фотоэлемент. Әрбір клеткаға жететін жарық көрсетіліп
тұрғандай дәл ортадағы жарық көзі шығуы болып есептеледі.
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Р1.6 Кері байланыс жүйелері мен теріс кері байланыс көбінесе
байланыспаған. Экономикалық құнсыздану үнемі бағалардың өсуін
куәландыратын оң жүйесі болып табылады. Кері байланыспен позитивті
басқару жүйесі, P1.6-суреттегідей процеске кіру ретінде алынған сигналдарды және кіріс сигналын кері байланыс сигналына қосады. P1.6суретте еңбекақы құнсыздану спиралінің жай үлгісі көрсетілген. Жүйені
тұрақтандыру үшін салық жалақысын бақылау немесе заңды реттеу сияқты
қосымша кері байланыстарды қосыңыз. Еңбекшілердің еңбекақысын
жоғарылату әлдебір уақыттан кейін, бағалардың өсуіне алып келуімен
болжанады. Бағаны қандай жағдайда бұрмалау жолымен немесе өмір
құны деректеріне қолжетімділік тоқтауымен тұрақтандырады ма? Ұлттық
еңбекақы сияқты және экономикалық басқару бағдарламаның бағалары
кері байланысымен жүйеге ықпал тигізеді ме?

Р1.6-сурет. Позитивті кері байланыс

Р1.7 Күнде таңғы сағат тоғызда зергерлік дүкенінде тоқтап, терезедегі
хронометрмен сағатты салыстыратын және қайта айналдырып қоятын
Сержант туралы бір әңгіме айтылған. Ақырында, бір күні сержант дүкенге
кіріп, сатушыны хронометр тура болып тұрған үшін құттықтады.
«Бұл Арлингтон уақытымен қойылған болар?» – деп сұрады сержант.
«Жоқ», – деді сатушы, «Мен оны күнде бес сағаттық құрал қойғыздым.
Сержант, айта аласыз ба, неге күнде дүкен алдына тоқтап, сағатыңызды
тексересіз?»
«Мен – форт мергенімін!» – деп жауап берді сержант.
Бұл жағдайда кері байланыс шынымен де дұрыс, әлде бұрыс таратылған
ба? Зергерлік дүкен хронометрі әр 24 сағат сайын екі минут жоғалтады
және сержант сағаты әр сегіз сағат сайын 3 минут жоғалтады. 12 күннен
кейінгі форттағы уақыт құралының қателігі неде?
Р1.8 Практикант-мұғалімінің оқыту үдерісі – минимум жүйелік қатені
кеміту үшін белгіленген кері байланыс процесі. 1.3-сурет көмегімен кері
байланыс моделін салыңыз және әр блок жүйесін теңдестіріңіз.
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Р1.9 Басқару жүйесінің физиологиялық модельдері – медициналық
мамандықтың бағалы жәрдемі. Жүрек ырғағының басқару жүйесінің
моделі Р1.9-суретте көрсетілген [23, 24, 48]. Бұл модель ми сигнал
жүйесінің өңделуінен тұрады. Жүрек ырғағының басқару жүйесі –
негізінде, көпвариантты жүйе, және x, y, w, v, z, u ауыспалы векторлары. Басқа сөзбен, ауыспалы х көптеген жүрек өзгерісін көрсетеді, жүрек
ырғағының басқару жүйесінің моделін зерттейді және қажетінше блоктарды алып тастайды немесе қосады. Келесі физиологиялық басқару жүйелері
ішінен басқару жүйе моделін анықтаңыз:
1. Демалу басқару жүйесі
2. Адреналинді басқару жүйесі
3. Адам қолын басқару жүйесі
4. Көзді басқару жүйесі
5. Ұйқы безі және қандағы қант деңгейінің басқару жүйесі
6. Жүрек-тамыр жүйесі

Р1.9-сурет. Жүрек ырғағын бақылау

Р1.10 Аэропорттарда ұшақ қозғалысы көбейген сайын авиамеңгерткіш
(авиадиспетчерлік) қызмет те ұлғаяды. Инженерлер авиамеңгерткіштік
қызмет пен қақтығысуды токтату жүйелерін бүкіләлемдік навигация
спутниктерін қолдана (GPS) отырып, жетілдіреді [34, 55]. Жиынтық-сұлба
нобайын жасағанда ұшақ қақтығысын токтату үшін авиамеңгерткіш GPSті қалай қолданатынын көрсетіңіз.
Р1.11 Су деңгейімен автоматты басқару жүзу деңгейін қолдана отырып,
Таяу Шығыстағы су сағаты үшін пайдаланылған [1, 11]. Су сағаты (Р1.11сурет) 17 ғасырға дейінгі Христов Рождествосына дейін қолданылған. Су
сағаты эксплуатациясын қарастырып, тура сағатты сақтайтын кері байланыспен басқаруды қамтамасыз ететін жүзуді орналастырыңыз.
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Р1.11-сурет. Су сағаты (Ньютон, Гульд және Кайзерден кері байланыспен Сызықтық
Басқарудың Аналитикалық Жобалауы. Вайли, Нью-Йорк, 1957 ж., рұқсат алынған)

Р1.12 Жел диірмені үшін автоматты механизм ауысуын шамамен 1750
жылы Мейкл шығарды [1, 11]. Суретте көрсетілгендей, веерге ұқсас механизм жел диірменін автоматты түрде желге айналдырады. Тапсырыс
коэффициенті 3000-нан 1-ге дейін барады. Жел диірмені операциясын
қарастырыңыз және кері байланыс бойынша операцияны орнатыңыз.

Р1.12-сурет. Жел диірменіне арналған автоматты механизмді айналдыру (Ньютон, Гульд
және Кайзерден кері байланыспен Сызықтық Басқарудың Аналитикалық Жобалауы. Вайли, Нью-Йорк, 1957 ж., рұқсат алынған)

P1.13 Басқару жүйесінің толық мысалы екі кіріспен – ыстық және
суық су үшін бөлек клапандары бар үйге арналған себезгі. Мақсаты – (1)
себезгідегі судың керекті температурасы және (2) керекті су ағысы. Кері
байланыспен басқару жүйесіне жиынтық-сұлба нобайын жасаңыз.
P1.14 Адам Смит (1723–1790 ж.) өзінің «Ұлттар жағдайы» атты
кітабында экономикаға қатысушылар арасындағы бос бәсекелестік тапсырмаларын қарастырған. Өз теорияларын түсіндіру үшін кері байланыстың
әлеуметтік механизмдерін қолданды [41]. Ол (1) жұмысшылардың түрлі
жұмыс мүмкіндіктерін, және (2) жұмысшылар санының бәсекелестікті да-
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мыту сияқты жұмыстарды көрсетті. Барлық салаларға марапаттауға, сауда марапатына, жұмысшыларды белгілі бір саудаға жұмысқа тұрғызуға
мүмкіндік беретін. Осы жүйені көрсету үшін кері байланыс жүйесіне
жиынтық-сұлба нобайын жасаңыз.
P1.15 Автомобильдердегі кішкентай компьютерлер эмиссияны басқару
үшін және жақсы бензин шығынын алу үшін қолданылады. Автомобильдің
осындай жүйесі үшін жиынтық-сұлба нобайын жасаңыз.
Р1.16 Барлық адамдар қызу көтерілу ауруымен ауырған. Қызу көтерілу
дене температурасы өзгерісін бақылауға байланысты. Бұл термостат шамамен 0°-ден 100°F немесе одан да жоғары температурасына қарамастан
98°F температурасын реттейді. Қызу көтерілу ауруы кезінде дене температурасын басқара алмай тұрса, ғалымдар үшін кейде жаңалық болып
тұрады. Қызу көтерілуді жазатын аспирин сияқты дәрілер қан қызуын
қалай тоқтататынын түсіндіріңіз және температуралық басқару жүйесінің
жиынтық-сұлба нобайын жасаңыз.
Р1.17 Бейсболисттер ұшып келе жатқан доп пен беру кезін төрешілік
етуде кері байланысты Смит қолданады [35]. Ұшып келе жатқан допты
жарғанат келіп, қағып кеткенде, оны төрешілер қалай шешеді, осы әдісті
шешіңіз.
Р1.18 P1.18-суретте қысым реттеуішті қолдану көрсетілген. Қалаулы
қысым калибрлік винтті бұрағанда қойылды. Басқарылатын төменгі диафрагма гидравликалық қысымға жолыққан. Ондай жағдайда диафрагма
қозғалысы – қалаулы және негізгі қысым арасындағы айырмасы. Бұл
салыстырғыш (компаратор) секілді әсер береді. Қысымтығын (клапан)
диафрагмамен және қадамдармен байланысты. Реттелген өзгеріс сияқты
өнім қысымымен басқару жүйесін көрсете отырып, жиынтық-сұлба нобайын жасаңыз.

Р1.18-сурет. Қысым реттегіш
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Р1.19 Дженерал Моторстан Ичиро Масаки көлік құралы алдынан
қауіпсіз арақашықтықты ұстау үшін автомобиль жылдамдығын автоматты
реттеп, жүйені патенттеп тастаған. Автомобиль алдындағы бейнені сақтап
және видеокамераны қолдана отырып, жүйені көрсетеді. Ол сол бейнені
салыстырып, бұл екі автомобильдер шосседен түсіп, арақашықтығын
анықтайды. Масакидің ойынша, жүйе реттеу арқылы басқарылған, сонымен бірге жылдамдықпен де, «компьютерлік жетекке алу» және
жүргізушіге автомобильдің алдынан байланысуға мүмкіндік берсе.
Р1.20 Жоғары эффектті гонка автомобилі қалыптасқан қанатымен
P1.20-суретте көрсетілген. Трасса үсті мен автомобиль шиналары
арасындаға жол жабысуын ұстап тұрған сипатталған қанат жиынтықсұлбасын жасаңыз. Неге жақсы жол жабысуы тиімді болып есептеледі?

Р1.20-сурет. Жоғары әсерлі орнатылған қанаты бар гонка автомобилі

Р1.21 Жалғыз тікұшақ үшін өте ауыр болатын жүктерді тасымалдау үшін бір немесе бірнеше тікұшақтарды қолдану потенциалы негізгі
тапсырмалардың бірі болып табылады [37]. Талаптар толығымен мультилифт көмегімен кішігірім тікұшақпен тиімдірек болуы мүмкін.
Мультилифтті қолдану үшін негізгі мотивация қымбат және үлкен
тікұшақтар өндірісінің артуы мүмкін. Нақты мультилифт жағдайында екі
тікұшақ бірге тасымалдаған жағдай қос лифт деп аталады. P1.21-суретте
шеткі/вертикалды ұшақта екі түрлі қос лифт конфигурациясы көрсетілген.
Әр тікұшақ пен жүк жағдайын, жүргізуші қызметін қарастыра отырып,
жиынтық-сұлба құрыңыз.
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Р1.21-сурет. Екі тікұшақтың үлкен жүкті түсіріп жатқан бейнесі

Р1.22 Инженерлер адам сияқты жер сілкінісі күшіне әсер тигізетін
басқа құрылым немесе мекеме рұқсаты бойынша басқару жүйелерін жобалау жұмысын жүргізбекші. Жер сілкінісі күшін азайту үшін басқару
жүйесінің жиынтық-сұлбасын құрыңыз.
Р1.23 Инженерлер Токиодағы Ғылыми университетте адам түріне
ұқсас роботтар шығарды. Робот адам жұмысшыларымен жұмыс істей алатындай бет әлпетін көрсете алады. Өз Жобалауыңыз бойынша робот бет
әлпетін басқару жүйесінің жиынтық-сұлба нобайын құрыңыз.
Р1.24 Тұрақсыз автомобиль терезе тазалауышы үшін инновация – жаңбыр интенсивтілігіне сәйкес оның циклінің өшірілу ұғымы.
Сыпырушының басқару жүйесінің жиынтық-сұлба нобайын құрыңыз.
Р1.25 Өткен 40 жыл ішінде 20,000 метрикалық тонна аппарат
құрылғылары Жер орбитасына жіберілген. Сол уақыт аралығында Жерге қайтып 15,000 метрикалық тонна аппарат құрылғылары қайтарылды.
Орбитада қалған құрылғылар үлкен ғарыштық кеме мөлшерінен кішкене
краска дақтарына дейін қалды. Шамамен, 150,000 объектілер Жер
орбитасында бар. Шамамен, 10,000 ғарыштық объектілер Жер станциясынан бақыланып жүр. Ғарыштық реттеу қозғалысы [61] негізгі
тапсырмалардың бірі болып келе жатыр. Ғарышта жұмыс істей отырып,
спутниктерді қақтығыстардан сақтау үшін коммерциялық компаниялар
ғарыштық қозғалыс реттеу жүйесін қолдана алатын жиынтық-сұлба нобайын құрыңыз.
Р1.26 NASA P1.26-суретте көрсетілгендей, Жерге қайта астероидтер
үстінен жіберілген мәліметтер үшін кішігірім марсоход жетілдіруде. Марсоход камера қолданатын болады. Ол камераны не өзі не аспан көрінетіндей
етіп орналастыра алады. Марсоход камераны қалай орналастыратыны
жөнінде жиынтық-сұлба нобайын құрыңыз.
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Р1.26-сурет. Астероидті зерттеу үшін шығарылған Микромарсоход (Фотосурет NASA
рұқсатымен қолданылуда).

Р1.27 Метанол жанармай элементі – электр метанолын ерітінді сумен
араластырғандағы электрохимиялық құрылғы [75]. Аккумуляторлар мен
метанол элементтері жанармай арасындағы ерекшелік – метанолды су
ерітіндісіне қосқанда, жанармай элементтері қайта зарядталады. Кері байланысты қолданатын (1.3-суретке қараңыз) метанол элементі жанармайдың
қайта зарядталудың тікелей жүйесінің жиынтық-сұлба нобайын құрыңыз.

КРДЕЛІ ТАПСЫРМАЛАР
Күрделі тапсырмалар деп ұлғайған жағдайларды айтады.
АР1.1 Микрохирургияның автоматты зерттеме құрылғылары көз бен
ми операцияларына арналған. Микрохирургия құрылғылары хирургтың
дірілдеу әсерін төмендету үшін кері байланыспен басқаруды қолданады.
AP1.1-суретте осы құрылғылардың бірі көрсетілген. Микрохирургиялық
құрылғылар қазір коммерцияланып, медициналық процедураларда
бағалануда. Микрохирургиялық құрылғымен жұмыс органы жағдайы
өлшеніп, кері байланыс үшін болуы мүмкін.

АР1.1-сурет. Автоматтандырылған манипулятор Микрохирургиясы. (Фотосурет NASA
рұқсатымен қолданылуда).
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АР1.2 Ауа ретінде жанармай қолданудың кері әсерін төмендетіп,
энергетика жетіспеуі мен жанармай бағасының көтерілуі мемлекеттер
үшін амал ретінде бүкіл әлемде желдің энергетикалық жүйесі орнатылуда (1.6-тараудағы 1.2-мысалды қараңыз). Қазіргі жел диірмені мехатронды жүйе ретінде қарастырылуы мүмкін. 1.18-суретті қараңыз,
мұнда мехатронды жүйенің негізгі элементтері көрсетілген. 1.18-суретке қарай отырып, мехатронды жүйе сияқты энергетикалық жел жүйесін
шығаруға бола ма? Энергетикалық жел жүйесінің түрлі компоненттерін
көрсетіңіз және бес мехатронды жүйе элементтері ішінен әр компонентті
біреуімен байланыстырыңыз: физикалық жүйелік модельдеу, сигналдар
мен жүйелер, компьютерлер мен логикалық жүйелер, бағдарламалық
жасақтама, мәліметтерді алу мен сақтау, датчиктер мен желілер.
АР1.3 Көптеген жақсы автомобильдерде автопарк бар. Бұл ерекшелік
өте қолайлы, яғни автомобильді жүргізуші көмегінсіз тұраққа қоюға болады. AP1.3-суретте параллельді тұраққа қою сценарийі көрсетілген, кері
байланыспен тұраққа қоюдың автоматты параллельді басқару жүйесінің
жиынтық-сұлба нобайын құрыңыз.
Тұрақтағы
қозғалыссыз тұрған
автомобиль

Радарлы өлшем

Қалаулы тұрақ жолы
АР1.3-сурет. Автомобильдерге арналған параллельді тұрақ

АР1.4 Бейімделген оптикада ірі масштабты астрономиялық жерді
бақылау және адам көз торының көрінісін қосқанда, негізгі бақылау
тапсырмаларының түрлі өзгерістері бар [98]. Екі жағдайда да амал
бұрмалаумен шақырылған қателік компенсациясын беру және басқаруда
түсетін жарық бұрмалауын өлшеу үшін датчиктің фронтын қолдану керек.
Үлкен Жердегі оптикалық телескоптың жағдайын диаметрге 100
метр оптикалық телескоп болатын мүмкіндікті қарастырыңыз. Телескоп
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компоненттеріне микроэлектромеханикалық құрылғыларды қозғалысқа
келтіретін тұрақсыз айналар, және бұрмаланған жарық түсуін өлшейтін
датчиктер кіреді. Үлкен оптикалық телескоп өтемақысы және бақылаумен
байланысты сандық санау әр 1.5 мс есептеу тапсырысында болуы мүмкін.
Қазіргі уақытқа дейін бұл есептеу күшіне енбеген. Егер есептеу қабілеттігі
қолайлы болса, онда есептеу күшін қолданатын кері байланыспен басқару
жүйесі Жобалауды қарастыруға болады.
1.3-суретті жиынтық-сұлба моделі ретінде қолдана отырып, жарық
түсіруді бұрмалағаны үшін өтемақы ретінде тұрақсыз айналардың біреуін
басқару үшін, кері байланыс жүйесінің жабық контурымен басқару
жүйесін сипаттап беріңіз.

АР1.4-сурет. Атмосфера компенсациясы үшін тұрақсыз айналармен өте үлкен телескоп

АР1.5 Дубайдағы Бурдж – әлемдегі ең биік ғимарат [94]. AP1.5суреттегі ғимарат 800 м-ден астам ұзындығымен, 160 жылдан астам тарихымен ерекшеленеді. Әлемдегі ең биік автономды құрылыс 57 лифттен тұрады. Лифтпен көтерілу немесе түсу жылдамдығы максимум 10
м/с, бұл әлемдегі ең ұзақ саяхат болып есептеледі. Дұрыс уақыт тасымалдауды ескере отырып, қажетті қабатқа жету үшін кері байланыстың
жабық контурының бақылау жүйесін сипаттап беріңіз [95]. Есте болсын,
жоғарыдағы жылдамдық артуы адамдар үшін ыңғайсыз болып келеді.
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АР1.5-сурет. Әлемдегі ең биік құрылыс Дубай қаласында орналасқан. (Алами
суреттерінен)

АР1.6 Бақылау жүйелері адамдарға өз үйлерін сақтау үшін қажет.
AP1.6-суреттегі автоматты шаңсорғыш жиһаз айналасын тазалау үшін
инфрақызыл датчиктері мен технологиясын ескере отырып, белсенді
бақылау астындағы мехатронды жүйе мысалы болып табылады. Белгілі
бір тапсырмаларға жолықпас үшін автоматты шаңсорғыш жүргізетін кері
байланыстың жабық контурының бақылау жүйесін сипаттап беріңіз [96].

АР1.6-сурет. Автоматты шаңсорғыш бөлме айналасындағы әрекетінде базалық
станциямен хабарласады. (Алами суреттерінен)

Айнымалы модельдердің күйі

79

ЖОБАЛАУ ТАПСЫРМАЛАР
Жобалау тапсырмалары жобалау тапсырмасын білдіреді. Үзіліссіз
жобалау тапсырмалары (ҮЖП) тараудан тарауға көбейе береді.
CDP1.1 Көптеген қатал талаптар жүйелерге төмендеуіне қарай талаптарды ұлғайтуға кедергі келтіреді [53]. Әдеттегі мақсат CDP1.1 суретінде
көрсетілген үстел жолымен басқару болып есептеледі. Берілген мақсатқа
жету үшін кері байланыс жүйесінің жиынтық-сұлба моделінің нобайын
құрыңыз. Үстел көрсетілгендей х бағытқа қозғала алады.

Кесетін
аспап

Үстел

CDP1.1-сурет. Үстелі бар станок

DP1.1 Жол мен транспорт даусы адамды тез шаршатады [60]. Қажетсіз
шу әсерін төмендететін кері байланыс жүйесінің «шуға қарсы» жиынтықсұлбасын жобалаңыз. Әр блокта құрылғыны көрсетіңіз.
DP1.2 Көптеген автомобильдер кнопканы басқанда жылдамдық
жиынтығын автоматты сақтайтын круиз-бақылаумен жабдықталған.
Сөйтіп, жүргізуші жылдамдық өлшеуішті (спидометрді) тексере бермей,
экономды жылдамдықпен немесе шектеулі жылдамдықпен жүре береді.
Круиз-бақылау жүйесі үшін жиынтық-сұлба түрінде кері байланыс
басқаруын жобалаңыз.
DP1.3 Автоматты сүт фермасы ретінде сиырды автоматты сауу зерттеу
объектісі болып табылады [36]. Күніне төрт немесе бес рет сиыр сауатын
машинаны жобалаңыз. Әр блок құрылғысын көрсетіп, жиынтық-сұлба нобайын құрыңыз.
DP1.4 DP1.4-суретінде үлкен құрылғыларды пісіру үшін қоршалған
үлкен манипулятор көрсетілген. Белгілі орында пісіру үшін кері байланыс
жүйесінің жабық контурымен басқару жүйесінің жиынтық-сұлбасының
нобайын құрыңыз.
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Пісіру ұшы

Жұмыс бөлігі

CDP1.4-сурет. Дәнекерлеуші робот

DP1.5 Сырғанап тоқтату мен қарсыайналуды ескере отырып, көлік
құралының тартым күшін реттеу көлік құралы жұмысы мен өңдеуді
ұлғайтады. Бұл бақылаудың мақсаты шина күшін көбейту үшін, сонымен
бірге жылдамдықты көбейткен кезде айналатын шина болып есептеледі.
Дөңгелектер сырғуы, көлік құралы мен дөңгелек жылдамдықтарының
арасындағы ерекшелік жол мен шина арасындағы тартым күштің
қатты әсерінен басқарылатын өзгерісі таңдалған [19]. Дөңгелек пен жол
арасындағы жабысу коэффициенті максимумға төмен қателік кезінде
жетеді. Тартым күш реттеу жүйесінің жиынтық-сұлба моделін жасаңыз.
DP1.6 Хаббл ғарыштық телескобы ғарышта бірнеше рет өзгерген [44,
46, 49]. Мұндағы Хабблмен басқарудың бір үлкен тапсырмасы – әр кезде
ғарыштық кемелер дірілінің тербелуін өшіреді. Ең жаман діріл, шамамен
20 секундқа дейін немесе 0.05 герц жиілікке барады. Хаббл ғарыштық телескобы дірілінің тербелуін төмендететін кері байланыс жүйесін жобалаңыз.
DP1.7 Бақылауды күрделі қолданыстағы жобалау – медицинада пайдаланатын нанороботтар болып табылады. Нанороботтар кішкентай датчиктер мен желілерді қажет етеді. Биомолекулярлы есептеуді, биодатчик-терді
және желілерді жетілдіруде келесі онжылдықта медициналық нанороботтарды қолдануға мүмкіндік береді [99]. Нанороботтардан көптеген қызық
мәліметтер білуге болады. Мысалы, антиВИЧ немесе рак ауруларының
химиятерапиясына арналған автоматты құрылғылар қолданылуын керек.
Қазіргі таңда біз нанороботтарды қолдана алмаймыз, бірақ медициналық
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облыстағы кішкене құрылғыларды қолдану мен жетілдіру үшін бақылау
жобасының процесін қарастыра аламыз. 1.15-суретте көрсетілгендей,
бақылаудың жобалау үдерісі қолданылған. Сол өзгерістердің тиімді
техникалық талаптарын пайдаланатын және басқаратын өзгерістерді
көрсетіңіз.

CDP1.7-сурет. Суретшінің адам қан жасушасымен наноробот байланыс көрінісі

DP1.8 DP1.8-суретіндегі адамға арналған көлік құралы (HTV) деп
есептеңіз. Бір адамды тасымалдау үшін қолданылады [97]. 1.3-суретті
қолдана отырып, жүргізуші қозғалыс кезінде балансты сақтау үшін кері
байланыс жиынтық-сұлбасын сипаттап беріңіз.

CDP1.8-сурет. Адам тасылмалдаушы құрылғы (сурет newscom.com сайтынан алынған)
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ТАПСЫРМАЛАРДЫ ЖАУАПТАРЫ
Дұрыс немесе бұрыс: (1) Дұрыс, (2) Дұрыс; (3) Бұрыс; (4) Бұрыс; (5) Дұрыс
Көптік таңдау: (6) d; (7) d; (8) b; (9) c; (10) a; (11) d; (12) a; (13) c; (14) d;
(15) d
Сөздердің сәйкес келуі (жоғарыдан төмен қарай тәртіпте): p, f, h, k, m, q,
d, l, n, c, r, s, j, b, e, t, o, u, v, a, i, g

ТЕРМИНДЕР МЕН ТСІНІКТЕМЕЛЕРІ
Автоматтандыру – автомобильді құрылғылар процесін бақылау.
Алшақ салынған контур жүйесінің басқару жүйесі – кері байланысты
қолдана отырып, процеспен басқару үшін құрылғыны қолданатын жүйе.
Бұзылыс – сыртқы сигнал әсер ететін қажет емес ішкі сигнал.
Гибридті жанармаймен жүретін автомобиль – жүйені қамтамасыз ететін
аккумулятор энергиясының құрылғысымен байланысты қозғалтқыштың
іштен жануы қолданылады.
Жобалау күрделілігі – қажетті білім мен шиеленіскен бөліктер үлгісі.
Жобалау – белгіленген мақсатқа жету үшін жүйелер бөлшектері,
бөліктері мен ойлап шығару формасы немесе ойлап шығару процесі.
Жобалау аралығы – бастапқы түсініктен соңғы өнімге дейінгі ішкі
прогрессияның жобалау моделі мен күрделі физикалық жүйе арасындағы
аралық.
Жүйе – керекті мақсаттағы құрылғылар мен элементтер байланысы.
Жүйені басқару қалаулы жауапты қамтамасыз ететін негізделген
жүйелік конфигурация компоненттерінің байланысы.
Инженерлік жобалау – техникалық жүйені жобалау процесі.
Кері байланыс сигналы – жүйемен басқару үшін кері байланысты
қолданылатын өнім жүйесінің өлшем байланысы.
Кері байланыс жүйесінің жабық контуры – процесті атқару үшін оны
қалаулы өніммен салыстыратын және өнім өлшемін қолданатын жүйе.
Кері байланыстың көп контурлы басқару жүйесі – кері байланыспен
басқарудағы мультиілгіш жүйесі.
Компромисс – қарама-қайшы критерийлер арасындағы компромиске
бару нәтижесі.
Қауіп – жобалауда байқаусыз қауіпке ұшырау.
Қойылған кері байланыспен басқару жүйесі – кері байланыс
компоненттерінің интегралы сияқты арнайы бағыттардағы компьютерлерде
пайдаланады.
Көпвариантты басқару жүйесі – шығыс өзгерісінен көп немесе кіріс
өзгерісінен көп жүйе.
Мехатроникалар – механикалық, электрикалық және компьютерлік
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жүйелердің синергистикалық интеграциясы.
Негативті пікірлер – кіріс сигналынан шығару үшін шығыс сигналын
қайтару.
Оңтайландыру (Оптимизация) – керекті жобалауды жетілдіру үшін
параметрлерді реттеу.
Өнімділік – физикалық өндіру үдерісі кірісінің физикалық өндіріс әсері.
Позитивті пікірлер – кіріс сигналына қосу үшін шығыс сигналын
қайтару.
Процесс – бақылау астындағы жүйе немесе құрылғы.
Робот – манипуляторлармен қосылған бағдарлау компьютерлері. Қайта
программалау, көпфункционалды манипулятор көптеген тапсырыстарға
қолданылады.
Синтез – жаңа физикалық конфигурациядан шыққан процесс. Толық
қалыптастыру үшін құрылғылар немесе бөлек элементтердің бірігуі.
Спецификациялар – өнімдер мен құрылғыларға қарағанда, техникалық
талаптарды алдын ала мәлімдеу керек.
Шу өлшеу – шығу сигналына әсер ететін қажетсіз ішкі сигнал.
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ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ
Физикалық жүйелердің математикалық үлгілері – жобалау мен
басқару жүйелерін талдаудағы негізгі элементтер болып табылады.
Динамикалық тәртіп, әдеттегідей, кәдімгі дифференциалды теңдеулермен
сипатталады. Біз жүйелердің кең ауқымын қарастырамыз, солардың
ішінде механикалық, гидравликалық және электр жүйелері қамтылған.
Физикалық жүйелердің көбі сызықтық емес болып келетіндіктен, біз Лаплас түрлендіруі әдістерін қолдануға мүмкіндік беретін сызықтандыруды
талқыға саламыз. Содан кейін біз компоненттер мен көмекші жүйелер
үшін беріліс функциялары ретінде енгізу-шығару қатыстығын алуға
ауысамыз. Беріліс функцияларының блоктары өзара байланысты бейнелеу мақсатында блоктық сызбадеректер мен сигналдардың беріліс
бағандарына ұйымдастырылуы мүмкін. Блоктық сызбадеректер (және
сигналдардың беріліс бағандары) күрделі басқару жүйелерін жобалау мен
талдаудың ыңғайлы және орынды құралдары болып табылады. Тараудың
қорытындысында біз – бірізді жоспардың әр түрлі компоненттері үшін
беріліс функциясын әзірлеуді ұсындық. Үлгі: Дискжетек жүргізгіштің
оқу жүйесі.
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КҮТІЛЕТІН Н ТИЖЕЛЕР
2-тарау аяқталғаннан кейін тыңдаушылардың төмендегідей
дағдылары болуы тиіс:
Дифференциалды теңдеулер физикалық жүйелердің динамикалық
тәртібін сипаттай алады дегенді түсіну.
Сызықтандыруды Тейлор қатары арқылы жуықтаудың сызықтандыруын
пайдалана білу.
Лаплас түрлендірулерін қолдануды және олардың беріліс функцияларын
алудағы рөлін түсіну.
Жиынтық сұлба (және сигналдардың беріліс бағандарын) және олардың
басқару жүйесін талдаудағы рөлін білу.
Басқару жүйесін жобалау үдерісіндегі модельдеудің маңызды рөлін
түсіну.

2.1 КІРІСПЕ
Жүйелерді түсініп, қадағалау үшін бұл жүйелердің сандық
математикалық үлгілерін алу қажет. Осылайша, ауыспалы жүйелер
арасындағы өзара байланысты талдап, математикалық үлгі құру қажет.
Қарастырылатын жүйелер табиғатынан динамикалық болатындықтан,
сипаттамалық формулалары әдетте дифференциалды теңдеулер болып табылады. Сондай-ақ, егер бұл теңдеулерді желілендірсе, оларды шешу әдісін жеңілдету үшін Лаплас түрлендіруін қолдануға болады. Тәжірибеде жүйелердің күрделілігі мен барлық маңызды факторлар туралы хабарсыздық жүйенің қызмет етуіне қатысты долбарларды
қолдану қажеттігін ескертеді. Осылайша, біз әдетте барлық долбарларды
көрсетіп, физикалық жүйелерді талдау үдерісінде жүйені желілендіреміз.
Мұндайда, желілік баламалы жүйелерді сипаттау кезінде физикалық
заңдарды қолдана отырып, біз желілік дифференциалды теңдеулер
кешенін ала аламыз. Соңында, математикалық аспаптарды қолдана отырып (мысалы, Лаплас түрленуі), біз жүйенің қызмет етуін сипаттайтын
шешімдерге қол жеткізе аламыз. Жалпы динамикалық жүйелерді моделдеу тәсілі келесідей сипатталуы мүмкін:
1. Жүйе мен оның құрамдастарын анықтау.
2. Математикалық үлгі мен негізгі қағидаларға негізделген іргелі
долбарларды тұжырымдау.
3. Математикалық үлгіні ұсынатын дифференциалды теңдеулерді алу.
4. Ізделетін шығыс ауыспалы шамалар үшін теңдеулерді шешу.
5. Шешімдер мен шарттарды зарттеу.
6. Қажетті болған кезде, талдауды қайталап жүргізу немесе сызбаны
қайта құру.
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2.2. ФИЗИКАЛЫ ЖЙЕЛЕРДІ
ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ТЕДЕУЛЕРІ
Физикалық жүйенің динамикалық қасиеттерін сипаттайтын дифференциалды теңдеулер процестің физикалық заңдарын қолданған кезде
пайда болады [1–3]. Мұндай амал механикалық [1], электр [3], сұйықтық
және термодинамикалық жүйелерге [4] бірдей жақсы қолданылады.
2.1-суретінде айналдыру сәті Тs(t) болған айналмалы серіппенің кең
жүйесін қарастырайық. Айналмалы серіппенің элементінің салмағы жоқ
делік.
Біз t салмағына табысталған айналдыру сәтін Тs(t) өлшегіміз келді
делік. Серіппенің салмағы болмағандықтан, серіппенің өзінде әсер ететін
айналдыру сәттерінің сомасы нөлге тең болуы керек немесе:
Ta (t)

Ts (t)

0,

бұдан шығатыны, TS (t) = Ta(t). Бірден көрінетіні, сыртқы айналдыру сәті
Тa(t) серіппенің ұшында қолданылып, айналма серіппе арқылы табысталады. Сондықтан біз өтпелі ауыспалы шама ретінде айналдыру сәтіне
сілтейміз. Осыған ұқсас түрде, айналдыру серіппесінің элементіне байланысты бұрыштық жылдамдықтың айырмасы:
(t)

s

(t)

a

(t)

2.1-сурет. (a) Айналма серіппенің кең жүйесі. (b) Серіппе элементі

Осылайша, бұрыштық жылдамдықтың айырмасы айналма серіппенің
элементі арқылы өлшеніп, көлденең ауыспалы шама ретінде көрсетіледі.
Ауыспалы шамалардың, сондай-ақ түрлерін кеңінен таралған физикалық
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ауыспалы шамалар үшін де қолдануға болады (мысалы, күш, ток, көлем,
шығын және т.с.с.). Through және across ауыспалы шамаларына қатысты
толығырақ талқылауды [26,27]-бөлімдерде табуға болады. Динамикалық
жүйелердің through және across ауыспалы шамалары туралы жинақталған
ақпарат 2,1 [5]-кестесінде берілген. Бөлімде келтірілген әр түрлі ауыспалы шамаларға байланысты бірліктердің Халықаралық жүйесі туралы ақпаратты MCS сайтында табуға болады*. Мысалы, температураны
өлшейтін ауыспалы шамалар – ӨЖ жүйесінің бірліктеріндегі Кельвин
градустары, ал ұзындықты өлшейтін ауыспалы шамалар – метрлер. ӨЖ
мен ағылшын бірліктері арасындағы маңызды түрлендірулер де MCS сайтында берілген. Жиынтық, сызықтық, динамикалық элементтер үшін
теңдеулерді сипаттайтын құрама ақпарат 2.2 [5]-кестесінде берілген.
2.1-кесте. Физикалы> ж&йелер &шін through және across ауыспалы
шамаларыныU жина>тал=ан деректері

Электрондық
Деректер

through
ауыспалы
шамасының
элементі

Ықпалданған
through
Across ауыспаауыспалы
лы шамасының
шамасы
элементі

тогы, i

Заряд, q

Кернеу айырмасы, v21

Индукциялық
байланыс, λ21

Күш, F

Үдемелі импульс, Р

Жылдамдық
айырмасы, v21

Жылжыту айырмасы, у21

Бұрыштық
импульс, h

Бұрыштық
Бұрыштық
жылдамдық ай- жылжыту айырырмасы, ώ21
масы, θ21

Көлемі, V

Қысым айырмасы, P21

Жылу қуаты,
Н

Температура
айырмасы, t21

Электр

Механикалық

Ықпалданған
across ауыспалы шамасы

Үдемелі
Механикалық

Айналдыру
сәті, Т

Айналмалы

Сұйықтықтық
Жылулық

Ағынның
вольтметрлік
жылдамдығы,Q
Жылулық
ағынның
жылдамдығы,
q

Импульстік
қысым, γ21

2.2-кестесіндегі теңдеулер шамаланған сипаттамалар ғана болып табылады және шынайы
күйді ғана жақындатады (мысалы, үлестірілген элементтер үшін жиынтық, сызықтық
жуықтау пайдаланған кезде).
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2.2-кесте. Идеалды элементтерге арнал=ан негізгі
дифференциалды теUдеулер
Элементтің
түрі
Индуктивті
жинақтаушы

Физикалық элемент

Негізгі теңдеу

Электрлік
индуктивтілік
Созу-сығу
серіппесі

21

21

21

1 dT
k dt

Сұйықтық серпіні
21

Үдемелі қозғалыс
массасы

dQ
I
dt

i
F

M

J

Жылу
сыйымдылығы
Энергия
сөндірушісі

Электр кедергісі

i
Үдемелі
қозғалысты
сөндіру

E

1 F2
2 k

v

v

E

1 T2
2 k
1
IQ 2
2

P

E

1
C
2

d 2
dt

d 2
dt

d S2
Ct
dt

q

F

1
R
b

21

L

1 2
Li
2

d 21
Cf
dt

Q

Белгілеуі

E

d
C 21
dt

Ширату массасы

Сұйықтық
сыйымдылығы

di
dt

1 dF
k dt

Ширату серіппесі

СыйымЭлектрдылық жинақ- сыйымдылық
таушысы

L

Энергия E немесе
күш P

k

2
21

1
2

2
2

1
J
2

2
2

1
Cf
2

2
21

P

21

1
R
b

Q

C

v

J

v
constant

v

Cf

P

Сұйықтық
кедергісі

21

Q

1
P21
Rf

q

1
S21
Rt

Жылу кедергісі

P

b

Ct
R

v

F

1 2
P21
Rf
P

1
S21
Rt

P

constant

2
21

2
21

v

v
constant

T

i

v

b

v

b
Rf

b

P

M

q

2
21

Q

i

v

T

F

v

I

F

v

T

P
Ширатуды сөндіру

v

k

Ct S2

P

i

v

Rt

Q

q

v

v

v

P
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ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕУЛЕР
Through ауыспалы шамасы: F = күш, Т = айналдыру сәті, i = ток, Q =
сұйықтықтың көлемдік шығыны, q = жылу ағынының жылдамдығы.
Across ауыспалы шамасы: υ = үдемелі жылдамдық, ω = бұрыштық
жылдамдық, υ = кернеу, P = қысым, T = температура.
Индукциялы жинатауыш: L = индукциялық, l/k = кері үдемелі
немесе айналдыру қаттылығы, I = сұйықтық инерциялылығы.
Сыйымдылыты жинатауыш: С = сыйымдылық, М = салмағы, J =
инерция сәті, Cf = сұйықтық сыйымдылығы, Ct = жылу сыйымдылығы.
Энергия шашыратыштары: R = кедергі, b = тұтқыр үйкеліс, Rf =
гидравликалық кедергі, Rt = жылу кедергісі.
υ символы электр тізбектердегі кернеуді және аударма механикалық
жүйелердегі жылдамдықты көрсету үшін пайдаланылады және әр дифференциалды теңдеудің контекстінде өзгешеленеді. Механикалық
жүйелер үшін Ньютон заңдары қолданылады; электр жүйелері үшін
Кирхгофтың кернеу заңдары қолданылады. Мысалы, 2.2(а)-суретінде
көрсетілген қарапайым механикалық серіппе-салмақ сөндіргішінің
жүйесі Ньютонның екінші заңымен сипатталады. (Бұл жүйе, мысалы,
автокөліктің жұмсартқышын ұсына алады). Еркін дененің күш сызбасы М 2.2(b)-суретінде көрсетілген. Бұл серіппе-салмақ сөндіргішінің
үлгісінде біз үйкелісті тұтқыр демпфер түрінде көрсетеміз, яғни үйкеліс
күші салмақ жылдамдығына сызықтық түрде мөлшерлес болады. Шын
мәнінде үйкеліс күшінің әрекеті күрделірек болуы мүмкін. Мысалы,
қабырғадағы үйкеліс Кулон демпфері ретінде әрекет етуі мүмкін. Кулон
қозғалысы, құрғақ үйкеліс ретінде де мәлім, салмақ жылдамдығының
сызықтық емес функциясы болып табылады және функцияның нөлдік
жылдамдықты айнала үзілісіздік функциясына ие болады. Сырғанаудың
жақсы майланған беті үшін тұтқыр үйкеліс орынды болып, бұл ретте және
келесі серіппе-салмақ демпферінің үлгілерінде қолданылады. М-ге әсер
ететін және Ньютонның екінші заңын қолданатын күштерді жинақтап
есептегенде:
M

d2 y(t)
dt2

b

dy(t)
dt

ky(t)

r(t)

(2.1)

бұл жерде k – серіппені' т,ра ты шамасы, идеалды серіппенің, ал b –
үйкелістің тұрақты шамасы болып табылады. (2.1)-теңдеу екінші тәртіптегі
дифференциалды теңдеудің тұрақты еселеуіштері бар сызықтық теңдеу болып табылады.
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2.2-сурет.(а) Серіппе-салмақ жүйесінің демпфері;(b) Еркін дененің сызбасы

Ток
көзі

2.3-сурет. RLC-тізбегі

Бір нұсқасы ретінде, Кирхгофтың токқа арналған қағидасын
қолданып, 2.3-суретінде көрсетілген RLC электр тізбегін сипаттауға болады.
Сонда келесі интегралдық-дифференциалды теңдеуді аламыз:
(t)
d (t) 1
+C
+
R
dt
l

1
0

(t)dt = r(t)

(2.2)

Осы үдерісті сипаттайтын дифференциалды теңдеудің шешімі
классикалық әдістерімен алынуы мүмкін, сондай-ақ, интегралдайтын
факторларды қолданумен және белгісіз еселеуіштер әдісімен [1]. Мысалы,
салмақ басында y(0) = y0 қашықтығына жылжытылып, босатылған болса, жүйенің динамикалық кері әсері келесі түрдегі теңдеумен ұсынылуы
мүмкін:
1t
y(t)
sin( 1 t 1 )
(2.3)
1e
RLC тізбегі r(t) = I тұрақты ток астында болған кезде, аталмыш тізбекке
қатысты да ұқсас шешім пайда болады. Бұл ретте кернеу:

2t
cos( 2 t 2 )
õ(t)
(2.4)
2e
RLC тізбегіне тиесілі болатын кернеу қисығы 2.4-суретінде көрсетілген.
Бұдан әрі механикалық және электр жүйелеріне арналған дифференциалды теңдеулер арасындағы жақын ұқсастықты анықтау үшін
(2.1)-теңдеуін жылдамдық тұрғысынан басқаша жазып көрейік:
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dy(t)
dt

(t)
Сонда қолымызда болатыны
d (t)
dt

b (t)

k

t
0

(t)dt

r (t)

(2.5)

2.4-сурет. RLC тізбегі үшін кернеу бойынша тиесілі сезімталдық

Бірден (2.5) және (2.2) теңдеулерінің эквиваленттігін белгілеп өтейік,
бұл жерде жылдамдық υ(t) және кернеу υ(t) – эквиваленттік ауыспалы
шамалар, әдетте оларды аналогтық ауыспалы шамалар, ал жүйелерді
аналогтық жүйелер деп атайды. Сондықтан жылдамдық үшін шешім
(2.4)-теңдеуіне ұқсас, ал демпферленбеген жүйе үшін сезімталдық
2.4-суретінде көрсетілген. Аналогтық жүйелер тұжырымдамасы жүйені
үлгілеу үшін аса пайдалы және қуатты техника болып табылады. Кернеужылдамдық аналогиясын жиі күш-кернеу аналогиясы деп атайды, ол
қалыпты болып келеді, өйткені электр және механикалық жүйелердің
through және across ауыспалы шамаларының аналогиясына жатады.
Жылдамдықтың және токтың ауыспалы шамаларын байланыстыратын
басқа аналогия жиі қолданылып, күш-кернеу аналогиясы деп аталады
[21,23].
Шешімдері ұқсас болатын аналогтық жүйелер электр, механикалық,
жылу және гидравликалық жүйелерге қатысты бар болады. Аналогтық
жүйелердің бар болғаны аналитиктерге бір жүйе үшін шешімді аналогтық
сипаттайтын дифференциалдық теңдеулері бірдей болатын жүйелерге
қолдану мүмкіндігін береді. Сондықтан, егер талдау мен электр жүйелерін
жобалаудың мәнін түсінсе, сұйықтықтық, жылулық және механикалық
жүйелердің мәнін де түсінуге болады.
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2.3. ФИЗИКАЛЫ ЖЙЕЛЕРДІ СЫЗЫТАН@АН
ЖУЫТАУЛЫТАРЫ
Физикалық жүйелердің басым көпшілігі ауыспалы шамалардың
кейбір ауқымында сызықтау жүйелер болып табылады. Жалпы жүйелер
ең соңында сызықтық емес болып шығады, өйткені ауыспалы шамалар кез
келген дәрежеде көбейе береді. Мысалы, 2.2-суретіндегі серіппе-салмақ
жүйесінің демпфері сызықтық болып, салмақ шамалы ауытқуларға y(t)
шалдығып тұрған кезде (2.1) теңдеуімен сипатталады. Бірақ, егер y(t)
тұрақты түрде көбейе берсе, ең соңында серіппе әдеттегідей қатты созылып, үзіліп кетеді. Сондықтан сызықтық пен қолданушылық ауқымы
жөніндегі мәселе әр жүйе үшін қарастырылуы керек.
Жүйе сызықтық ретінде жүйенің қозуы мен кері әсер етуі тұрғысынан
белгіленеді. Электр желісі жағдайында қозу электр тогымен r(t)
ұсынылады, ал жауап кернеумен υ(t) ұсынылады. Жалпы, сызықтық
жүйе үшін қажетті шарт қозу x(t) және жауап y(t) тұрғысынан анықталуы
мүмкін. Жүйе тыныштық күйінде қозуға тап болатын кезде, ол жауап y1(t)
береді. Бұған қоса, жүйе x2(t) дер белгіленетін қозуға тап болатын кезде ол
y2(t) деп белгіленетін жауап береді. Сызықтық жүйе үшін x1(t) + x2(t) деген қозу y1(t) + y2(t) деген жауапты бергені талап етіледі. Әдетте бұл супер
жайғасым қағидасы деп аталады.
Бұған қоса, масштаб шамасы көбеюімен сызықтық жүйеде сақталады.
Нәтижесінде y(t) деп белгіленетін шығысты беретін, x(t) деген кірісі бар
жүйені қарастырайық. Онда х деген кірістің β деп белгіленген тұрақты
көбейткіші үшін сызықтау жүйенің жауабы сол тұрақты шамаға
көбейтілген кіріске арналған жауапқа тең болуы керек, ең соңында
шығысы βy дегенге тең болуы керек. Оны біртектілік қасиет деп атайды.
Сызықтық жүйе супержайғасым мен
тектестік қасиеттеріне лайықты болады.
y = x2 арақатысымен сипатталатын жүйе сызықтық болып келмейді,
өйткені супер жайғасым қасиеті орындалмайды. y = mx + b арақатысымен
сипатталатын жүйе сызықтанған болып келмейді, өйткені ол тектестік
қасиетіне сай келмейді. Алайда, бұл екінші жүйе Δх және Δу шамалы өзгерген кезде, х0, у0 жұмыс нүктесіне қатысты сызықтық ретінде
қарастырылуы мүмкін. x = x0 + Δх және y = y0 + Δу болған кезде, қолымызда
болатыны:
y mx b
немесе
y0
y mx0 m x b
Осылайша, Δу = m Δx, бұл қажетті талаптарға сай келеді.
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Көптеген механикалық және электр элементтерінің сызықтығын ауыспалы шамалардың айтарлықтай кең ауқымында [7] болжамдауға болады. Бұл әрдайым жылу және сұйықтық элементтеріне қатысты бола
бермейді, олар жиі сызықтық емес сипатқа ие болады. Алайда, сызықтық
емес элементтерді әлсіз сигнал шарттарын табыстап, сызықтандыруға болады. Аталған амал электрондық сызбалар мен транзисторларға арналған
сызықтық эквиваленттік сызбаны алу үшін жиі қолданылатын әдетті
әдіс болып келеді. x(t) деп белгіленген кіріс (through-) ауыспалы шамасы мен y(t) деп белгіленген шығыс (across-) ауыспалы шамасы бар ортақ
элементті қарастырайық. Динамикалық жүйелік ауыспалы шамалардың
бірнеше үлгісі 2.1-кестесінде берілген. Екі ауыспалы шаманың қатынасы
келесі түрде жазылады:
y(t) g (x(t)) ,
(2.6)
Бұл жерде g(x(t)) деген y(t) дегенді белгілеп, x(t) деген функция болып
келеді. Қалыпты жұмыс нүктесі x0 деп белгіленеді.
Қисық (функция) барлық ауқым бойынша үздіксіз болып келетіндіктен,
қызығушылық, Тейлор қатарына бөлу жұмыс нүктесінің маңында
қолданылуы мүмкін [7]. Бұл жағдайда қолымызда болатыны:
y

g (x)

g(x0 )

dg
dx

x

(x - x0 )
x0
1!

d2 g
dx2

x

(x - x0 )2
x0
2!

... .

(2.7)

Жұмыс нүктесіндегі еңкею,
dg
dx

x x0

,

(х – х0) деген жұмыс нүктесінен ауытқуымен шамалы ауқым
үстіндегі қисыққа жақсы жуықтау болып табылады. Сол кезде, орынды
орталандырылған шама болып келіп, (2.7)-теңдеуі төмендегідей болады:
y

g (x0 )

dg
dx

x x0

(x - x0 )

y0

m(x - x0 ) ,

(2.8)

бұл жерде m – жұмыс нүктесіндегі еңкею. Ақырында, (2.8) теңдеуін сызықтық теңдеу ретінде жазуға болады:
(y y 0 )

m(x - x0 )

Немесе,
y

m x.

(2.9)

2.5(а)-суретінде көрсетілгендей, сызықтық емес серіппеде орналастырылған М деп белгіленген салмақпен жағдайды қарастырайық. Қалыпты
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жұмыс нүктесі тепе-теңдік күйі болып келеді, ол серіппенің күші Mg деп
белгіленген гравитациялық күшті теңестірген кезде пайда болады, бұл
жерде g – гравитациялы тұрақты шама. Осылайша, көрсетілгендей f0 =
Mg дегенді аламыз. f = y2 болатын сызықтық емес серіппе үшін тепе-теңдік
күйі – у0=(Mg)1/2. Кіші ауытқу үшін сызықтық үлгі:
f

m y,

бұл жерде,
m

df
dy

y0

,

2.5-сурет. (а) – сызықтық серіппеге орналастырылған салмақ; (b) у-мен салыстырғандағы серіппенің күш салуы

2.5(b)-суретінде көрсетілгендей. Осылайша, m = 2y0. Сызықтанған
жуықтаулық нақты есепке қолданылатын кіші сигналдар туралы болжам
сияқты дәл болады.
Егер у деген тәуелді ауыспалы шама х1, х2,…, хn, деген бірнеше кіріс
ауыспалы шамасына тәуелді болса, онда функционалды тәуелділік келесі
түрде жазылады:
y g (x1 , x2 , ..., xn ) .
(2.10)
жұмыс нүктесінде x10 , x20 , xn0 деп Тейлор қатарына бөлу сызықтық емес
функцияның сызықтық аппроксимациясы үшін жарасады. Жоғарылау
қатардағы мүшелерін есепке алмаған кезде, сызықтық жуықтау келесідей
жазылады:
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(x1

x10 )

g
x2

x x0

(x2

g
xn

x20 ) ...

x x0

(xn

xn0 )

(2.11)

xn0 ),

x x0

бұл жерде х 0 жұмыс нүктесі болып табылады. 2.1-үлгісі осы әдістің
пайдалылығын көрнекі түрде көрсетеді.
2.1-МЫСАЛ. Теңселме дірілдеткішінің үлгісі
2.6(а)-суретінде көрсетілетін теңселме дірілдеткішін қарастырайық.
Салмақтың айналдыру сәті –
T = MgL sin ,
(2.12)
бұл жерде g – гравитацияның тұрақты шамасы болып келеді. Салмақ үшін
тепе-теңдік талабы – θ0 = 0°. Т және θ арасындағы сызықтық емес арақатыс
2.6 (b)-суретінде графикалық түрде көрсетілген. Тепе-теңдікте бағаланған
бірінші туынды шама сызықтанған жуықтаулықты қамтамасыз етеді, ол:
T - T0

MgL

sin
0

(

0

)

бұл жерде Т0 = 0. Содан кейін, жеткеніміз:
T

MgL(cos0°)(
MgL .

0 )

(2.13)

4
4 үшін айтарлықтай дәл болады. Мысалы,
Бұл жуықтау
±30° арқылы тербелу үшін сызықтық үлгінің жауабы теңселменің нақты
сызықтық емес жауабының 5 % ауқымында болады.

2.6-сурет. Теңселме дірілдеткіші

2-тарау

96

2.4. ЛАПЛАС ТРЛЕНУІ
Физикалық жүйелердің сызықтық аппроксимацияларын алу
мүмкіндігі аналитикке Лаплас түрлендіруін пайдалану жөніндегі
мәселені қарастыруға мүмкіндік береді. Лаплас түрлендіруінің әдісі оңай
шешілетін алгебралық теңдеулерді күрделілеу болатын дифференциалды теңдеулермен [1,3] қатысты түрде ауыстырады. Жауап беру уақытына
қатысты шешімді келесі әрекеттер арқылы алады:
1. Сызықтанған дифференциалды теңдеулерді алу.
2. Дифференциалды теңдеулерден Лаплас түрлендіруін алу.
3. Қажетті ауыспалы шаманы түрлендіру үшін алынған алгебралық
теңдеуді шешу.
Лаплас түрлендіруі олар үшін түрлендіру интегралы сәйкес келетін
сызықтық дифференциалды теңдеулер үшін бар болады. Осылайша, f(t)
түрлендіру үшін, кейбір шынайы σ1 оң шамалар үшін төмендегі жеткілікті
болады:
0

f (t) e

1t

dt

,

[1]. 0– – интеграл кез келген үзілуді, мысалы, t = 0 болған кездегі
дельта-функциясын, қамту керек екенін білдіреді. Егер f(t) деген ол
барлық t дегеннің барлық оңды мағыналары үшін |f(t)| < Mеαt, интеграл
σ1 > α деген үшін сәйкес болады. Сондықтан сәйкес келушіліктің саласы ∞ > σ1 > α деп беріледі, ал σ1 деген абсолюттік сәйкес келушіліктің абсциссасы ретінде мәлім. Физикалық түрде іске асырылатын сигналдарда
әрдайым Лапластың түрлендіруі болады. Уақыт функцияларына арналған
Лапластың түрлендіруі, f(t), деген ол:
F (s)

0

f (t)e st dt

L f (t) .

(2.14)

Лапластың кері түрлендіруі келесі түрде жазылады:
f (t)

1
2 j

j
j

F (s)e st ds.

(2.15)

Түрлендіру интегралдары есептердің басым көпшілігі үшін
қолданылатын Лаплас түрлендірулерінің кестелерін алу үшін
қолданылды. 0 деп белгіленген Лаплас түрлендіруінің маңызды
жұптарының тізімі 2.3-кестесінде берілген, және де Лаплас
түрлендіруі жұптарының толық тізімін MCS веб-сайтынан
табуға болады.
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2.3-кесте. Лаплас т&рлендіруініU маUызды жZптары
f(t)

F(s)
1
s

Сатылы қызмет, u(t)
at

e

1

s
sin

a

t
s2

cos

t

2

s
2

2

s
tn

n!
sn 1
dk f (t)
dt k

f ( k) (t)
t

f (t)dt

at

e

sk 1 f (0 )

F (s)
s

1
s

0

sin t
(s + a)2

at

e
1

cos

a)2

(

tan

1

n

e

2

1
a

1

2

2

e

t
n

sin

sin( t

n

a

1

a

2

2

1

1
2

tan

at

),

2

s a
(s + a)2

2

a

1
2

2

s a
(s + a)2

t

2

e

at

t, 1

sin( t - ) ,

2
n

s2

2

n

1
s (s a)2

sk 2 f '(0 ) ... f ( k-1) (0 )

f (t)dt

1

(t)

Импульсті қызмет

sk F (s)

2
n

s
2
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Басқа жағынан, Лаплас ауыспалы шамасын дифференциалды оператор ретінде қарастыруға болады:
d
s
(2.16)
dt
Сонда бізде келесі интегралдық оператор болады:
1
s

t
0

dt

(2.17)

Лапластың кері түрлендіруін әдетте Хевисайдтың қарапайым
бөлшектеріне бөлу арқылы алады. Бұл әдіс, әсіресе жүйелі талдау мен жобалау үшін жарасады, өйткені әр түбірдің немесе тиесілі санның әсерін
айқын қадағалуға болады.
Лаплас түрлендіруі мен жүйелік талдауға қатысатын сатылар
пайдалылығын көрнекі түрде көрсету үшін (2.1)-теңдеуімен сипатталатын
серіппе-салмақ демпфері жүйесін қайта қарастырыңыз, ол келесідей болады:
d2 y
dt2

b

dy
dt

ky

r (t)

(2.18)

Біз жауапты у уақыт функциясы ретінде алғымыз
(2.18)-теңдеуіндегі Лаплас түрлендіруі келесі түрде болады:
M (s2 Y (s)

sy(0- )

dy
(0 ))
dt

b(sY(s)

y(0 ))

kY (s)

R(s).

келеді.

(2.19)

Сонда,
r (t)

0, және y(0 )

y 0, және

dy
dt t

0,
0

біздің алғанымыз:
Ms2 Y (s) Msy0 bsY (s) by0 kY (s) 0
(2.20)
Y(s) деп белгіленген үшін шешуді жүргізген кезде алатынымыз:
Y(s)

(Ms + b) y 0
Ms2 bs k

p(s)
q(s)

(2.21)

q(s) деген көп сандық бөлгіш нөлге тең болған кезде сипаттамалық
теңдеулер деп аталады, өйткені бұл теңдеудің түбірлері уақыттық қасиеттің
сипатын белгілейді. Осы сипаттамалық теңдеудің түбірлері жүйенің
полюстері деп те аталады. p(s) деген көп көпмүше алымының түбірлері
жүйенің нөлдері деп аталады, мысалы, s = –b/M деген (2.21)-теңдеуінің
нөлі болып табылады. Полюстер мен нөлдер сыни жиіліктер болып келеді.
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Полюстерде Y(s) функциясы шексіздікке айналады, ал нөлдердегі функция нөлге айналады. Полюстер мен нөлдердің s-жазықтығы сызбасының
кешендік жиілігі графикалық түрде жүйенің қалыпты ауыспалы
қасиетінің сипатын бейнелейді.
Нақты жағдай үшін келесі жүйені қарастырайық, k/M = 2 және
b/M=3. Сонда, (2.21) теңдеуінің түрі келесідей болады:
Y(s)

(s + 3)y0
(s + 1)(s + 2)

(2.22)

2.7-сурет. Полюс пен нөлдің s-жазықтығының сызбасы

s-жазықтықтағы Y(s) дегеннің полюстері мен нөлдері 2.7-суретінде
көрсетілген.
(2.22)-теңдеуін қарапайым бөлшектерге бөліп, алатынымыз:
Y(s) =

k1
k
+ 2 ,
s+1 s+2

(2.23)

бұл жерде k1 және k2 бөлу еселеуіштері болып келеді. k еселеуіштері
қалдықтар деп аталып, (2.22)-теңдеуі алымының еселеуішіне көбейту
арқылы бағаланады, ол k дегенге және түбірге тең болатын s деп белгіленетін
кезде сәйкес келеді. у0 = 1 болғандағы k1 дегенді бағалап, алатынымыз:
(s - s1)p(s)
k1 =
q(s)
s=s1
(2.24)
(s 1)(s 3)
2
(s 1)(s 2) s1 1
және k2 = –1. Бұған қоса, Y(s) дегеннің тиісті полюстердегі қалдықтарын
s-жазықтықта графикалық түрде бағалауға болады, өйткені (2.24)-теңдеуін
келесі түрде жазуға болады:
s 3
k1
s 2 s s1 1
(2.25)
s1 3
s1 2 s 1
1
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(2.25)-теңдеуінің
графикалық
түрде
ұсынылуы
2.8-суретте
көрсетілген. Сипаттамалық теңдеудің тәртібі жоғары және бірнеше полюс
күрделі қабаттас жұптар болып келетін кезде, қалдықтарды бағалаудың
графикалық әдісі аса пайдалы болып табылады.

2.8-сурет. Қалдықтарды графикалық түрде анықтау

Онда (2.22) теңдеуіндегі Лапластың кері түрлендіруі келесідей болады:
y(t)

L

1

2

1
.
s 2

1

s 1

(2.26)

2.3-кестесін пайдаланып, табатынымыз:
y(t) = 2e -t - 1e -2t
(2.27)
Ең соңында, y(t) деп белгіленетін жауаптың тұрақты немесе соңғы
мағынасын анықтау жөн болады. Мысалы, серіппе-салмақ демпфері
жүйесінің қалған бөлігінің соңғы немесе тұрақты жайғасымын есептеуге
болады. Соңғы мағына туралы теоремада төмендегідей айтылады:
lim y(t)
t

lim sY (s),

(2.28)

s

бұл жерде координаталардың басында Y(s) деген қарапайым полюстің бар
болатыны болжамданып, бірақ жорамалы осьтегі және оң жақ жарты
жазықтықтағы полюстер және координаталар басындағы қайталама полюстер есептен шығарылады. Сондықтан серіппе-салмақ демпферінің нақты
жағдайы үшін табатынымыз:
lim y(t) lim sY (s) 0.
(2.29)
t

s

Сондықтан, салмақ үшін соңғы күй у = 0 тепе-теңдігінің қалыпты күйі
болып табылады.
Серіппе-салмақ демпферінің жүйесін қайта қарастырайық. Y(s) деген
үшін теңдеуді келесідей жазуға болады:
Y (s)

(s b M ) y 0
s (b M ) s k M
2

(s 2
s 2
2

) y0
,
2
ns
n
n

(2.30)
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бұл жерде ζ – демпферлеудің өлшемсіз еселеуіші, ал ωn – жүйенің меншікті
жиілігі болып келеді. Сипаттамалық теңдеудің түбірлері
s1 , s2

2
n

n

1,

(2.31)

k M және
b (2 kM ) . ζ > 1 болған
бұл жерде, аталған жағдайда, n
кезде, түбірлер заттық, ал жүйе – қайта демпферленген; ζ < 1 болған кезде,
түбірлер кешендік, ал жүйе жеткіліксіз түрде демпферленген болып келеді.
ζ = 1 болған кезде, түбірлер қайталанып, заттық болып келеді, ал шарт сыни демпферлеу деп аталады.
ζ < 1 болған кезде, жауабы жеткіліксіз түрде демпферленген болады
және
2
s1,2
j n 1
.
(2.32)
n
Y(s) деген полюстері мен нөлдерінің s-жазықтықтағы сызбасы
2.9-суретінде көрсетілген, бұл жерде θ = cos-1ζ. ωn деген тұрақты шамамен
ζ өзгерген кезде кешендік түйіндес түбірлер шеңбер траекториясын орындайды.

2.9-сурет. Полюстер мен нөлдердің s-жазықтықтағы сызбасы

2.10-сурет. ωn деген тұрақты шамамен ζ өзгерген кезде түбірлер траекториясы
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2.10-суретінде көрсетілгендей, ζ нөлге ұмтылған кезде, түбірлер жорымалы оське жақындаған сайын, өтпелі қасиет одан сайын тербелмелі
болады.
Лапластың кері түрлендіруін қалдықтардың графикалық бағалауы
арқылы бағалауға болады. (2.30)-теңдеуін қарапайым бөлшектерге бөлу:
Y(s) =

k1
k
+ 2
s - s1 s - s2

(2.33)

s2 деген s1 болатындықтан, k2 деген қалдық k1 дегеннің кешендік
түйіндес шамасы болып келеді, осылайша, алатынымыз:
Y (s)

k1*
s s1*

k1
s

s1

бұл жерде жұлдызша түйіндес қатынастарды білдіреді. k1 деген қалдық
2.11-суретінде келесідей есептелінеді:
y0 (s1 2 w
s1 s1*

k1

n

y0 M1e j
,
M2 e j 2

)

(2.34)

*
Бұл жерде M1 – S + 2ζωn дегеннің шамасы, ал M2 – S1 – S1 дегеннің шамасы болып келеді (Кешендік сандар шолуын MCS веб-сайтында табуға болады). Бұл жағдайда алатынымыз:

k1

y0 (
2

n

n

ej )
2 j

1

e

y0
2

2 j(

2 1

e

2

)

(2.35)

бұл жерде θ = cos-1ζ. Осылайша:
k2

y0
2 1

2.11-сурет. k1 деген қалдықты бағалау

2

e j(

2

)

(2.36)
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2.12-сурет. Серіппе-салмақ демпфері жүйесінің жауабы
2

1

Ең соңында алатынымыз:

y(t) = k1e s1t k2 e s2t
y0
(e j ( 2) e
2
2 1
y0

nt

t

e

n

1

ej(

2

)

e

nt

e

j

n

t

)

2

).
t
1
(2.37) теңдеуінің шешімі 2.3-кестесінің 11-тармағын қолдану арқылы
алынуы мүмкін. (ζ > 1) деген қайта демпферлеу және (ζ < 1) деген демпферлеу жеткіліксіз болатын жағдайлардың өтпелі қасиеті 2.12-суретінде
көрсетілген. ζ < 1 болған кезде пайда болатын өтпелі қасиет тербелісті
білдіреді, аталмыш тербелісте ауытқуы уақыт өтісімен азаяды, бұл басылатын тербеліс деп аталады.
Полюстер мен нөлдер s-жазықтығының орналасуы мен өтпелі процесс
нысаны арасындағы қатынастарды полюстер мен нөлдер учаскелерінің
s-жоспарына сәйкес түсіндіруге болады. Мысалы, (2.37) теңдеуінде
t
көрсетілгендей, ζωn деген шаманы реттеген кезде e n деген оралатын
шама өзгереді, сондықтан y(t) деп белгіленген жауап 2.12-суретінде
көрсетілген. ζωn мағынасы неғұрлым үлкен болса, y(t) деген жауаптың
демпферленуі де соғұрлым тез болады. 2.9-суретінде біз S1 деген полюс
кешенінің
орналасуы
келесідей
тапсырылатынын
көреміз:
2

sin(

n

2
s1
j n 1
. Сонымен, ζωn дегенді ұлғайтып, полюс s-жазықтықта
n
сол жаққа қарай жылжи береді. Осылайша, полюстің S-жазықтықта орналасуы мен ауыспалы қасиет арасындағы байланыс айқын көрінеді – S1
үйегінің әрі қарай сол жақ жарты жазықтықта жылжуы кенет өзгеріске,
ауыспалы жауаптың тезірек болатын демпферлеуіне келтіреді. Әрине,
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басқару жүйелерінің көбінде полюстердің күрделі жұптары бірден көп болады, осылайша ауыспалы қасиет барлық полюстер үлестерінің нәтижесі
болады. Шын мәнінде, қалдықпен ұсынылған әр полюстің реакциясының
көлемі s-жазықтықтағы графикалық қалдықтарды зерттеу арқылы
бейнеленуі мүмкін. Кейінгі тарауларда біз полюс пен нөлдің орналасуы,
сонымен қатар, ауыспалы және орнатылған реакция арасындағы байланысты толығырақ талқылаймыз. Табатынымыз, Лаплас түрлендіруі мен
s-жазықтықтағы амал жүйелі талдау мен дизайн жоба өте тиімді әдістер
болып келеді, бұл жерде ауыспалы және тұрақты қасиеттерге көңіл
бөлінеді. Шын мәнінде, басқару жүйелерін зерттеу бірінші кезекте
динамикалық жүйелердің ауыспалы және тұрақты қасиеттеріне
көзделетініне байланысты, біздің қолымызда Лаплас түрлендіруі әдісінің
мағынасын бағалау үшін нақты негіздеме болады.

2.5. СЫЗЫТЫ ЖЙЕЛЕРДІ БЕРІЛІС ФУНКЦИЯЛАРЫ
Сызықтық жүйенің беріліс функциясы нөлге тең болып табысталған
барлық бастапқы шарттармен шығыс ауыспалы шамасымен Лаплас
түрлендіруінің кіріс ауыспалы шамасымен Лаплас түрлендіруіне
қатыстығы ретінде белгіленеді. Жүйенің (немесе элементтің) беріліс функциясы қарастырылатын жүйенің динамикасын сипаттайтын қатынастарды
ұсынады.
Беріліс функциясы тек қана сызықтық стационарлы (тұрақты) жүйе
үшін анықталуы мүмкін. Тұрақты болып келмейтін жүйелер, жиі уақытта
өзгеретін жүйелер болып аталып, уақытта өзгерілетін бір немесе бірнеше
қасиетке ие болады және бұл жағдайда Лаплас түрлендіруі қолданыла алмайды. Бұған қоса, беріліс функциясы жүйе тәртібінің енгізу-шығаруының
сипаттамасы болып табылады. Осылайша, беріліс функциясының сипаттамасы жүйенің ішкі құрылымы мен оның тәртібіне қатысты ешқандай
ақпаратты қамтымайды.
Серіппе-салмақ демпфері жүйесінің беріліс функциясы келесі түрде
нөлдік бастапқы шарттармен қайта жазылған (2.19) бастапқы теңдеуінен
алынады:
Ms2 Y (s) bsY (s) kY(s) R(s)
(2.38)
Сонда беріліс функциясы –

(2.39)
2.13-суретінде көрсетілген RC желісінің беріліс функциясы
Кирхгофтың кернеу теңдеуін жазудан алынады, ол келесіні береді:
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1
I(s)
Cs

V1(s) = R +

(2.40)

бұл түрлендірудің ауыспалы шамалары тұрғысынан көрсетілген. Біз ауыспалы шамалар мен олардың өзара ауыстыратын түрлендірулеріне жиі
сілтеп тұрамыз. Түрлендірудің ауыспалы шамасы бас әріпті немесе тәуелсіз
ауыспалы шаманы (х) пайдалану бойынша өзгешеленетін болады.
Шығыстағы кернеу:
V2 (s)

I(s)

1
Cs

(2.41)

2.13-сурет. RC желісі

Осылайша, I(s) деген үшін (2.40)-теңдеуін шешіп, (2.41)-теңдеуіне
қойған кезде, алатынымыз:
V2 s

1 Cs V1 s
R

1 Cs

.

Енді беріліс функциясы V2(s)/V1(s) деген қатыстық ретінде алынады,
ол:
G s

V2 s
V1 s

1
RCs 1

1
s 1

1
s 1

,

(2.42)

бұл жерде τ = RC желі уақытының тұрақты шамасы. G(s) деген жалғыз
полюс – ол s = –1/τ. Егер сызба кернеу бөлгіші болып келетінін байқаса,
(2.42)-теңдеуін бірден алуға болады, бұл жерде:
V2 s
V1 s

Z2 s
Z1 s

Z2 s

,

(2.43)

Лаплас түрлендіруіндегі жүйелік теңдеулер жинағындағы көп тізбекті
электр тізбегі немесе көп салмақты механикалық жүйесінің аналогтық
нәтижелері. Әдеттегідей, теңдеулер жүйелерін матрицалар мен детерминанталар арқылы шешу оңай болады [1, 3, 15]. Матрицаға және
детерминанталарға кіріспені MCS веб-сайтынан табуға болады.
Жүйенің ұзақ мерзімдік тәртібін қарастырып, ауыспалы шамалар
жойылғаннан кейін қалатын белгілі бір енгізу деректеріне беретін әсерін
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анықтайық. Дифференциалды теңдеумен ұсынылған динамикалық жүйені
қарастырайық:
dn y
dtn

qn

1

dn 1 y
dtn 1

... q0 y

pn

1

dn 1r
dtn 1

pn

2

dn 2r
dtn 2

...

p0r,

(2.44)

бұл жерде y(t) жауап болып табылады, ал r(t) деген – кіріс немесе мәжбүрлі
функция. Егер бастапқы жағдайлар нөлге тең болса, беріліс функциясы
келесіде R(s) еселеуіші болып келеді:
Y s

G s R s

p s

pn 1sn 1 pn 2 sn 2 ... p0
R s .
sn qn 1sn 1 ... q0

R s

q s

(2.45)

Шығыстағы жауап қалыпты жауаптан (бастапқы шарттармен
белгіленеді), оған қоса, кірісте анықталатын мәжбүрлі жауаптан тұрады.
Сондағы алатынымыз:
Y (s)

m s

p s

q s

q s

R s ,

бұл жерде q(s) = 0 – сипаттамалық теңдеу. Егер кірістің нысаны рационалды болса,
R s

n s
d s

,

бұл жерде
Y s

m s

p s n s

q s

q s d s

Y1 s

Y2 s

Y3 s ,

(2.46)

Y(s) – қалыпты жауапты қарапайым бөлшектерге бөлу, Y2(s) – q(s)
еселеуіштеріне байланысты шарттардан қарапайым бөлшектерге бөлу болып табылады және Y3(s) деген d(s) еселеуіштеріне байланысты болжамдарды қарапайым бөлшектерге бөлу болып табылады.
Лапластың кері түрлендіруін пайдаланып, алатынымыз:
y t
y1 t y2 t y3 t .
Ауыспалы жауап yl(t) + y2(t) дегеннен және y3(t) деген өзгермейтін
жауаптан тұрады.
2.2-МЫСАЛ. Дифференциалды теңдеуді шешу
Дифференциалды теңдеумен ұсынылған жүйені қарастырайық:
d2 y
dt2

4

dy
dt

3y

2r t ,
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бұл жерде бастапқы шарттар y 0

1,

dy
0
dt

0 және r t

1, t

0.

Лаплас түрлендіруінің бізге беретіні:
s2 Y s

sy 0

4 sY s

y 0

3Y s

2R s

R(s) = 1/s және у(0) = 1 болатындықтан, алатынымыз:
Y s

s
2

s

4
4s 3

2
2

4s

s s

3

,

бұл жерде q(s) = s2 + 4s + 3 = (s + l)(s + 3) = 0 – сипаттамалық теңдеу және
d(s) = s. Сонда қарапайым бөлшектерге бөлуден алатынымыз:
Y s

32
s 1

12
s 3

1
s 1

13
s 3

23
3

Y1 s

Y2 s

Y3 s

Осылайша, жауап:
y t

3
e
2

t

1
e
2

3t

1e

t

1
e
3

3t

3
,
2

және өзгертілмейтін жауап:
lim y t
t

2
.
3

2.3-МЫСАЛ. Операциялық күшейткіш жүйесінің беріліс функциясы
Амалдық күшейткіш (АК) әдетте басқару жүйелерін іске асыруда және
көптеген басқа да маңызды міндеттерде құрылымдық элементтер ретінде
қолданылатын аналогтық интегралдық сызбалардың маңызды санатына жатады. Амалдық күшейткіштер олар сызықтық салаларда жұмыс
істеген кезде күшейтудің жоғары еселеуіші бар белсенді элементтер болып табылады (яғни, олардың сыртқы қуат көздері бар). Мінсіз амалдық
күшейткіштің үлгісі 2.14-суретінде көрсетілген.

2.14-сурет. Мінсіз ОК
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Мінсіз амалдық күшейткіш үшін жұмыс жағдайлары келесідей болады: (1) i1 = 0 және i2 = 0, осылайша,бұл кіріс импедансы шексіз екенін
білдіреді, (2) υ2 – υ1=0 (немесе υ1 = υ2). Мінсіз амалдық күшейткіш үшін
кіріс-шығыс қатынасы:
õ0 K õ2 õ1
K õ2 õ1 ,
бұл жерде К деген өсім шексіздікке ұмтылады. Біздің талдауда сызықтанған
амалдық күшейткіштер күшейтудің жоғары еселеуішімен және дәріптелген
жағдайларда жұмыс істейді деп есептейміз.

2.15-сурет. Мінсіз жағдайларда жұмыс істейтін инверсиялайтын күшейткіш

2.15-суретте көрсетілген инверсиялайтын күшейткішті қарастырайық.
Мінсіз жағдайларда қолымызда болатыны: i1 = 0, сонымен, теңдеуді υ1
болған кезде жазу келесіні береді:
õ1

õ1

õin
R1

õ0
R2

0.

υ 2= υ1 (мінсіз жағдайларда) және υ2 = 0 болғандықтан, (2.15-суретін
қарап, оны 2.14-суретімен салыстырыңыз), υ1= 0. Осылайша,
õin
R1

õ0
R2

0,

және мүшелер орындарын ауыстырып, алатынымыз:
v0
vin

R2
R1

Өзіміз көретіндей, R2 = R1 болған кезде мінсіз ОК сызбасы белгіні
кірісте, яғни, R2 = R1 болған кезде υ0 = υin, инверсиялайды.
2.4-МЫСАЛ. Жүйенің беріліс функциясы
2.16-суретінде көрсетілген механикалық жүйе мен оның 2.17-суретінде
көрсетілген аналогтық электр сызбасын қарастырайық. Электр
сызбасының аналогы – ол 2.1-кестесінде көрсетілгендей күш-ток аналогы.
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υ1(t) және υ2(t) дегендер тікелей механикалық жүйенің жылдамдықтары
электр жүйесінің υ1 (t) және υ2 (t) деген тораптардың кернеуіне ұқсас жүйелі
теңдеулер (2.47) және (2.48) болады дегенді, бастапқы шарттар нөлге тең
болатынын болжамдап, алатынымыз:
M1sV1 s

b1

b2 V1 s

M2 sV2 s

b1 V2 s

R s ,

b1V2 s

(2.47)

Және
V1 s

k

V2 s
s

0.

(2.48)

2.16-сурет. Қос салмағы бар механикалық жүйелер

2.17-сурет. Екі буындық электр жүйесінің аналогы

Аталған теңдеулер 2.16-суреттегі механикалық жүйе үшін күш
теңдеулерінің көмегімен алынады. (2.47) және (2.48) теңдеулерін қайта
құрастырып, алатынымыз
M1s

b1

b1 V2 s

b2

V1 s

M2 s

Немесе келесі матрица үшін:

b1

b1 V2 s
k
V2 s
s

R s ,

0,
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M1s

b1

b1

b2

b1

M2 s

k
s

b1

V1 s

R s

V2 s

0

.

(2.49)

M1 деген жылдамдық шығыс ауыспалы шамасы болады деп болжамдаса, біз [1,3] дегенді алу үшін, матрицаларды айналдыру немесе V1(s) үшін
шешеміз:
V1 s

M2 s
M1s

b1

b1

b2

ks R s

M2 s

b1

b12

ks

.

(2.50)

Онда механикалық (электр) жүйесінің беріліс функциясы:
G s

V1 s
R s

M1s

b1

M2 s2
M1s

b1

b2

M2 s

b1

ks

b2

M2 s

b1

b1s

M2 s2

ks

b12
(2.51)

k
b1s

b12 s

k

.

Егер x1(t) деген жайғасым тұрғысынан беріліс функциясы қажет болса,
алатынымыз:
X1 s

V1 s

G s

R s

sR s

s

.

(2.52)

Үлгі ретінде электр басқаруындағы маңызды компоненттің, тұрақты
ток қозғалтқышының, беріліс функциясын алайық [8]. Тұрақты ток
қозғалтқышы жүктерді тасымалдау үшін қолданылады және жетек деп
аталады.
Жетек осы процесс үшін қозғалтқыш күшті қамтамасыз
ететін құрылғы болып табылады.
2.5-МЫСАЛ. Тұрақты ток қозғалтқышының беріліс функциясы
Тұрақты ток қозғалтқышы, 2.18 (а)-суретінде көрсетілгендей,
қуатты жүктелуге аударатын құрылғы болып табылады; тұрақты ток
қозғалтқышының сұлбасы 2.18(b)-суретінде көрсетілген. Тұрақты
ток қозғалтқышы тұрақты токтың (ТТ) электр қуатын айналдырудың
механикалық қуатына түрлендіреді. Роторда (зәкірде) туындайтын айналдыру сәтінің негізгі функциясы сыртқы жүктелуді басқара алады.
Жоғары айналдыру сәті, кең ауқымда жылдамдықты басқарушылығы,
ұтқырлығы, айналдыру сәтінің тамаша қасиеттері және бақылаудың әр
түрлі әдістеріне бейімделушілігі сияқты ерекшеліктеріне орай, тұрақты
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ток қозғалтқыштары әр түрлі басқару құрылғыларында, соның ішінде
робот-манипуляторларда, таспалы көлік механизмдерінде, тегершік
жүргізгіштерде, станоктарда және сервоқақпақтық жетектерде кеңінен
қолданылады.
Тұрақты
ток
қозғалтқышының
беріліс
функциясы
нақты
қозғалтқышқа сызықтанған жуықтаулық үшін әзірленеді, ал гистерезис және ысқыштарға қатысты кернеудің түсуі сияқты екінші тәртіптегі
әсерлер елеусіз қалады. Кіріс кернеуі қоздыру орауышының баспақтарына
немесе зәкір орауышының баспақтарына қолданылуы мүмкін. φ деп
белгіленген ауа саңылауындағы магнит ағыны қоздыру тоғына мөлшерлес
болады, бұл жағдайда қоздыру қанықпаған болуы тиіс, сонымен:
Kf if .
(2.53)
Қозғалтқышпен күшейтілетін айналдыру сәті ϕ дегенмен және зәкірдің
тоғымен сызықтық түрде келесідей байланыста болады:
Tm

K1 ia t

K1 Kf if t ia t .

(2.54)

2.18-сурет. Тұрақты ток қозғалтқышы. (a) электр сызбасы мен (b) сұлбасы

(2.54)-теңдеуінен көрінетіні, сызықтық желіге ие болу үшін бір ток
тұрақты болып сақталуы керек, ал екінші ток кірісінің тоғы болуы тиіс.
Біріншіден, біз қуаттың айтарлықтай күшейтілуін қамтамасыз ететін
қоздыру тоғының бақыланатын қозғалтқышын қарастырамыз. Сонда,
бізде белгілеулерде Лаплас түрлендірулері болады,
Tm s

K1 Kf Ia If s

Km If s ,

(2.55)

бұл жерде ia = Ia – зәкірдің тұрақты тоғы, ал Кm деген – қозғалтқыштың
тұрақты шамасы ретінде белгіленеді. Қоздыру тогы қоздыру кернеуімен
төмендегідей байланыста болады:
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Vf s

Lf s If s .

Rf

(2.56)

Қозғалтқыштың айналдыру сәті жүктелуге берілетін айналдыру сәтіне
тең болады. Бұл арақатынас төмендегідей көрсетілуі мүмкін:
Tm s

Td s ,

TL s

(2.57)

бұл жерде TL(S) – жүктелудің айналдыру сәті, ал Td(S) деген жиі елеусіз
қалатын қоздыру сәті болып келеді. Дегенмен, қоздыру сәті сыртқы күштер
әсеріне, мысалы, антеннаға қатысты жел екпіні сияқты, шалдығатын
жүйелерде жиі қарастырылуы керек. 2.18-суретінде көрсетілгендей инерцияны айналдыру үшін жүктелу сәті келесі түрде жазылады:
TL s
Js2 s bs s .
(2.55)-(2.57)-теңдеулерін қайта құрастырып, алатынымыз:
TL s
Tm s
If s

Td s ,

Tm s

(2.59)

Km If s ,
Vf s
Rf

Lf s

(2.58)

(2.60)

.

(2.61)

2.19-сурет. Тұрақты токтың далалық басқарылатын қозғалтқышының жиынтық сұлба
үлгісі

Осылайша, Тd(S) = 0 болған
қисындасуының беріліс функциясы:
s
Vf s

s Js

Km
b Lf s

кездегі
Km

Rf

s s

қозғалтқыш-жүктелу
JLf

bJ s

Rf Lf

.

(2.62)

Тұрақты токтың далалық басқарылатын қозғалтқышының жиынтық
сұлба үлгісі 2.19-суретінде көрсетілген. Бұған қоса, беріліс функциясы
қозғалтқыштың уақыттық тұрақты шамалары тұрғысынан төмендегідей
жазылуы мүмкін:
s
Vf s

G s

Km bRf
s

f

s 1

L

s 1

,

(2.63)
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бұл жерде τf = Lf/Rf және τL = J/b. Әдетте, L> f дегенді анықтауға болады және
қоздыру уақытының тұрақты шамасы алынбауы мүмкін.
Зәкірмен басқаралатын тұрақты ток қозғалтқышы ia деп белгіленетін
зәкірдің тоғын бақылау ауыспалы шамасы ретінде пайдаланады.
Статордың өрісі орауыштың өрісімен және токпен немесе тұрақты магнитпен орнатылуы мүмкін. Қоздыру тогының тұрақты шамасы орауыштың
өрісіне орнатылған кезде, қозғалтқыштың сәті:
Tm s
K1 Kf If Ia s
Km Ia s .
(2.64)
Тұрақты магнитті қолданған кезде алатынымыз:
Tm s
Km Ia s ,
бұл жерде Кm – магниттік материалдың өткізгіштік функциясы болып
келеді.
Зәкірдің тогы келсі арқылы зәкірге салынған кіріс кернеуіне байланысты:
Va s
Ra La s Ia s Vb s ,
(2.65)
бұл жерде Vb(s) деген кернеудің электрлік қозғалтқыш күшіне кері және
қозғалтқыш жылдамдығына мөлшерлес болып келеді. Осылайша, алатынымыз:
Vb s
Kb s ,
(2.66)
бұл жерде ω(s) = sθ(s) деген бұрыштық жылдамдықтың түрлендіруі болып
келеді, ал зәкірдің тогы:
Ia s

Va s
Ra

Kb
La s

s

.

(2.67)

(2.58) және (2.59) теңдеулері жүктелу сәті болып келеді, сонда:
TL s

Js2

s

bs

s

Tm s

Td s .

2.20-сурет. Зәкірмен басқарылатын тұрақты ток қозғалтқышы

(2.68)
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Зәкірмен басқарылатын тұрақты ток қозғалтқышы үшін арақатыстар
2.20-суретте көрсетілген. (2,64), (2,67) және (2,68) теңдеулерін пайдаланып немесе жиынтық сұлбаларға Td(s)=0 дегенді тапсырып, біздегі беріліс
функциясын алу үшін мына шешімді орындаймыз:
s
Km
G s
Va s
s Ra La s Js b kb Km
(2.69)
Km
.
2
s s2 2 n s
n
Дегенмен, көптеген тұрақты ток қозғалтқыштары үшін τа = La/Ra
деп белгіленетін зәкір уақытының тұрақты шамасы қарастырылмайды,
сондықтан,
G s

(s)
Va s

s Ra

Km
Js b

Km
Kb Km

Ra b
s

1

Kb Km

s 1

,

(2.70)

бұл жерде уақыттың эквиваленттік тұрақты шамасы τ1 = RaJ/(Rab + KbKm).
Назар аударыңыз, Km Kb-ге тең болады. Бұл теңдік қозғалтқыштың стационарлы жұмысы мен ротордың кедергісі алынбаған жағдайдағы күштер
теңгерімін қарастырған кезде көрсетілуі мүмкін. Роторда тұтынылатын
қуат (Kbω)ia болып келеді, ал біліктегі қуат – Tω. Стационарлы күйінде
кіріс қуаты білікте берілетін қуатқа тең болады, сондықтан (Kbω)ia=Tω; T
= Kmia (2.64-теңдеуі), сондағы алатынымыз: Kb = Km.
Электрлік қозғалтқыштар тез жауап талап етілмейтін және қуат
тұтынуы төмен болған кезде жүктерді тасымалдау үшін қолданылады.
Қуаты 1 л.с. төмен болатын электрлік қозғалтқыштар үшін типтік константалар 2.4-кестесінде берілген. Гидравликалық қысымның салдарынан жұмыс істейтін жетектер үлкен жүктелулер үшін қолданылады.
2.21-суретінде электрлік гидравликалық жетектерге қарсы электрлік
механикалық жетектер үшін қолданудың кәдімгі ауқымдары көрсетілген.
Қолданудың типтік салалары да суретте көрсетілген.
2.4-кесте. уаты 1 л.с. т\мен болатын электрлік >оз=алт>ыштар
&шін типтік константалар
Қозғалтқыштың тұрақты шамасы, Km
Ротор инерциясының сәті Jm
Қоздыру уақытының тұрақты шамасы, τf

1 мс

Ротор уақытының тұрақты шамасы, τ

100 мс

Ең жоғары шығыс қуаты

14 л.с., 187 Вт
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2.21-сурет. Электрлік механикалық және электрлік гидравликалық құрылғылар үшін
жүктелуге қажетті басқару уақыты мен қуат ауқымы

2.6-МЫСАЛ. Гидравликалық күш жетегінің аудармалы функциясы
2.5-кестесінде, 9 [9,10]-тармағында көрсетілген гидрокүшейткіш
салмақтың сызықтық жайғастыруы үшін пайдалы жетек болып келеді.
Гидравликалық жетек қуаттың зор күшейтілуін қамтамасыз ете алады. Гидравликалық сұйықтық тұрақты қысымның көзімен беріліп,
сұйықтықтың қысылуы төмендейді деп есептейік. Х деген кірістің төменге
қарай жылжуы реттегіш қақпақтың орнын ауыстырады, осылайша
сұйықтық цилиндрдің жоғары жағына өтеді де, поршень төменге қарай
бағытталады. Қуатты төмен тұтынумен жасалатын x(t) деп белгіленген
шамалы жылжу жоғары қуаттылықпен өтетін үлкен жылжытуды y(t)
тудырады. x(t) деген кірістің жылжуына және поршеньдегі қысымның
деңгей айырмасына байланысты сұйықтықтың волюмометрлік шығыны,
Q = g(x,P) ретінде болады. (2.11) теңдеуіндегідей Тейлор қатарының
сызықтануды пайдаланып, алатынымыз:
Q

g
x

x
x0 , P0

g
P

P
x0 , P0

kx x

kp P,

(2.71)
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бұл жерде g = g(x, P) және (x0, P0) жұмыс нүктесі болып табылады. Жетектің
мікбасымен іске асырылатын күш Р деп белгіленген қысымға көбейтілген
А деп белгіленген поршеньнің ауданына тең болады. Бұл күш салмаққа
қолданылады, сондықтан, бізде болатыны:
AP

M

d2 y
dt2

b

dy
.
dt

(2.72)

Осылайша, (2.7l)-теңдеуін (2.72)-теңдеуіне алмастырып қойып, алатынымыз:
A
kx x
kp

Q

M

d2 y
dt2

b

dy
.
dt

(2.73)

Бұған қоса, сұйықтықтың вольюмометрлік шығыны мікбастың
қозғалысына төмендегідей байланысты болады:
Q

A

dy
.
dt

(2.74)

Сонда, (2.74)-теңдеуін (2.73)-теңдеуіне алмастырып қойып, алатынымыз:
Akx
x
kp

M

d2 y
dt2

b

A 2 dy
.
kP dt

(2.75)

Сондықтан, Лаплас түрлендіруін пайдаланып, бізде келесідей беріліс
функциясы болады:
Y s
X s

K
,
s Ms B

(2.76)

бұл жерде,
K

Akx
және B
kP

b

A2
.
kP

Атап өту қажет, гидравликалық жетектің беріліс функциясы электр
жетегіндегіне ұқсас болады. Жоғары қысымның деңгейлерінде жұмыс
істейтін және жүктелудің жедел жауабын талап ететін жетек үшін біз
қысылатын сұйықтықтың әсерін есепке алуымыз керек [4, 5].
2.5-кестесіндегі ауыспалы шамалардың көбіне байланысты болатын
таңбалар, бірліктер мен қайта есептеудің еселеуіштері MCS сайтында
орналастырылған. Әр ауыспалы шама үшін таңбалар мен бірліктерді ӨЖ
бірліктері мен ағылшындық бірліктер арасындағы тиісті айналдырулары
бар кестелерде табуға болады.
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Аударма функциясының тұжырымдамасы мен әдісі өте маңызды болады, өйткені олар аналитиктер мен жобалаушыларға жүйелі элементтердің
пайдалы математикалық үлгісін береді. Бізге аудармалы функция
динамикалық жүйелерді үлгілеу әрекетінде құнды болатынын түсіну
керек. Бұл тәсіл аса пайдалы болады, өйткені аудармалы функцияның
полюстері мен нөлдерінің s-жазықтығы жүйенің ауыспалы жауабы болып
келеді. Бірнеше динамикалық элементтің беріліс функциялары 2.5-кестеде берілген.
Көптеген жағдайларда машина жасау саласындағы айналдыру
қозғалысын бір біліктен келесі білікке табыстау іргелі талап болып табылады. Мысалы, автокөлік қозғалтқышының шығыс қуаты беріліс қорабы
мен дифференциал арқылы жетекші дөңгелектерге табысталады. Беріліс
қорабы жүргізушіге жолдағы жағдайға қарай әр түрлі табыстайтын сандарды таңдауға мүмкіндік береді, сол кезде дифференциалдың еселеуіші
тиянақталған болады. Бұл жағдайда қозғалтқыштың жылдамдығы
тұрақты болмайды, өйткені ол жүргізушінің бақылауында болады.
Басқа мысал ретінде электрлік қозғалтқыштың білігіндегі күшті айналып тұрған антеннаның білігіне табыстайтын берілістер көпшілігі
болып келеді. Механикалық түрлендірулер үлгілері ретінде редукторлар, шынжырлы жетектер мен қайыс жетектері болып келеді. Әдетте
қолданылатын электр түрлендіргіші – электр трансформаторы. 2.5-кестеде, 17-тармағында көрсетілген төрткілдеш механизмі айналдыру
қозғалысын сызықтық қозғалысқа айналдыратын құрылғының үлгісі
болып табылады.
2.5-кесте. Динамикалы> элементтер мен желілердіU беріліс
функциялары
Элемент немесе жүйе

G(s)

1. Интегралдық сызба, сүзгі

V2 (s)
V1 (s)

1
RCs
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2. Дифференциатор

V2 (s)
V1 (s)

RCs

3. Дифференциатор

V2 (s)
V1 (s)

R2 (R 1 Cs 1)
R1

4. Интегралдық сүзгі

V2 (s)
V1 (s)

(R 1 C1s 1)(R 2 C2 s 1)
R 1 C2 s

5. Өріспен басқарылатын тұрақты ток
қозғалтқышы, айналатын жетек

(s)
Vf (s)

s(Js

Km
b)(Lf s

Rf )
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6. Белсендіргішті айналдыратын
электрқозғалтқыш цилиндрімен
басқарылатын тұрақты ток қозғалтқышы

(s)
Va (s)

Km
La s)(Js b)

s (Ra

7. Айнымалы ток қозғалтқышы,
белсендіргішті айналдыратын қондырғыны
басқарудың екі фазалық аймағы

(s)
Vc (s)

Kb Km

Km
s( s 1)
J / (b

m)

m = жылдамдықтың
линеаризацияланған қисығының
еңкеюі (әдетте теріс мәнді)
8.Электрлік машиналық күшейткіш (Амплидин)

Vo (s)
Vc (s)
c

K / (Rc Rq )
(s

c

1)(s

1)

q

Lc / Rc ,

Lq / Rq

q

қозғалтқыштың жүктемесіз жұмысы

0,
0.05 s
c
Vq , V34

үшін, id

c

q

,

0.5 s
Vd

9. Гидрокүшейткіш

Y (s)
X (s)
K

K
s(Ms B)
Akx
,
kp

kx

g
,
x x0

g

g (x, P)

B
kp

b

A2
kp
g
,
P P0

ëåê

А - поршеньнің айналу аймағы
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10. Тісті беріліс, айналатын түрлендіргіш

тісті доңғалақтардың айналу

n

арақатынасы

N2

L

N1

L

n

m

,

L

N1
N2
n

m

m

11. Потенциометр, кернеуді басқару

V2 (s)
V1 (s)

R2
R

R2
R

R2
R 1 R2

max

12. Потенциометр, қателіктер
детекторының көпірлік сызбасы

V2 (s)

ks ( 1 (s)

V2 (s)

ks

ks

error

2

(s))

(s)

VBattery
max

13. Тахометр, жылдамдық сезбегі

V2 (s)
Kt

Kt (s)

Kt s (s)

êîíñòàíòà

14. Тұрақты ток күшейткіші

Контроллер күшейткіші үшін жиі
есепке алынбайды
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15. Акселерометр, үдеу сезбегі

xo (t)

y(t)

Xo (s)
Xin (s)

xin (t),
s2
(b / M )s

s2

k/M

Төмен-жиілікті діріл үшін, мұндағы
n

,
2

Xo ( j )
Xin ( j )
16. Жылу жүйесі

S (s)
q(s)
S

k/M

1
, мұндағы
C1s (QS 1 / Rt )
So Se жылу процесінің

нәтижесіндегі температуралар
айырмасы
Ct = сұйықтық шығыны
Q = жылу сыйымдылығы = константа
S = судың меншікті сыйымдылығы
Rt = оқшаулаудың жылу кедергісі
q(s) = жылытатын элементтен жылу
ағынын түрлендіру жылдамдығы
17. Тісті доңғалақ

x

r

радиалды қозғалысты сызықтық
қозғалысқа түрлендіреді

2.6. ЖИЫНТЫ СGЛБА ЛГІЛЕРІ
Автоматты басқару жүйелерін қосатын динамикалық жүйелер бір
мезгілдік дифференциалды теңдеулердің жинағымен математикалық
түрде ұсынылған. Бұрын біз алдағы бөлімдерге белгілеп өткеніміздей, Лаплас түрлендіруі мәселені сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешуге
келтіреді. Басқару жүйелері нақты ауыспалы шамаларды бақылауға байланысты болатындықтан, бақыланатын ауыспалы шамалар басқаратын
ауыспалы шамаларға байланысты болуы тиіс. Бұл арақатынас, әдетте,
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кіріс және шығыс ауыспалы шамаларын байланыстарын көмекші жүйенің
беріліс функциясымен ұсынылады.

2.22-сурет. Тұрақты ток қозғалтқышының жиынтық сұлбасы

2.23-сурет. Екі жүрісті блоктың, екі шығысы бар жүйенің жалпы ұсынылуы

Осылайша, беріліс функциясы басқару техникасы үшін маңызды
арақатыс болады деп есептеу дұрыс болады.
Осы себеп-салдар байланысының маңыздылығы жүйелі ауыспалы
шамалардың өзара байланысын сұлбалы құралдармен ұсыну мүмкіндігін
дәлелдейді. Қатынастар жүйесінің жиынтық сұлбасын ұсыну басқару
жүйесін әзірлеуде басым болады. Жиынтық сұлбалар бір бағытталған,
амалдық блоктардан тұрады, олар қажетті ауыспалы шамалардың
беріліс функциясын ұсынады. Өріспен бақыланатын тұрақты ток
қозғалтқышының блоктық сызбадерегі мен жүктелу 2.22-суретінде
көрсетілген. θ(s) деген жылжу мен Vf (s) деген кірістегі кернеу арасындағы
қатынастар жиынтық сұлбаларда анық көрсетілген.
Бақылауда болатын бірнеше ауыспалы шамасы бар жүйені ұсыну үшін
жиынтықтардың өзара байланысы қолданылады. Мысалы, 2.23-суретінде
көрсетілген жүйенің екі кіріс ауыспалы шамасы мен екі шығыс ауыспалы шамасы бар [6]. Беріліс функциялардың қатынасын пайдаланып, біз
шығыс ауыспалы шамалар үшін теңдеулер жүйесін келесідей жаза аламыз:
Y1 s

G11 s R1 s

G12 s R2 s ,

(2.77)

және
Y2 s
G21 s R1 s G22 s R2 s ,
(2.78)
бұл жерде Gij(s) i деген шығыс ауыспалы шамасын j деген кіріс ауыспалы шамасымен байланыстыратын беріліс функциясы болып келеді. Осы теңдеулер
жүйесін ұсынатын жиынтық сұлба 2.24-суретінде көрсетілген. Жалпы, J
деген кірістер және I деген шығыстар үшін теңдеулер жүйесін матрицалық
күйінде жазайық:
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Y1 s

G11 s

G1J s

R1 s

Y2 s

G21 (s)

G2 J s

R2 s

YI s

GI1 s

GIJ s

RJ s

(2.79)

Немесе жай ғана:
Y = GR.

(2.80)

2.24-сурет. Өзара байланысты жүйелердің жиынтық сұлбасы

бұл жерде Y және R матрицалары – құрамында тиісті түрде I деген шығыс
және J деген кіріс ауыспалы шамалары бар бағаналық матрицалар, J деп
белгіленген матрицаның беріліс функциясы бойынша I деген шамасы болып
табылады. Көптеген ауыспалы шамалардың матрицалық ұсынысы басқару
ауыспалы шамасының күрделі көпбейіндік жүйелері үшін аса бағалы болып табылады. Матрицалық алгебрамен таныс болмағандар үшін немесе
пікірді пайдалы деп бағаланған тұлғаларға матрицалық алгебраға кіріспе
MCS сайтында ұсынылған [21].
Осы жүйенің жиынтық сұлба ұсынысы бастапқы сызбасына қарағанда
жиынтықтар саны аз болатын жеңілдетілген жиынтық сұлбаға келтірілуі
мүмкін. Беріліс функциялары сызықтық жүйелер болатындықтан, көбейту
коммутативтік сипатта болады. Осылайша, 2.3-кестесінде, 1-тармақта алатынымыз:
X3 s

G2 s X2 s

G1 s G2 s X1 s .

124

2.6-кесте. Жиынты> сZлба т&рлендірулері

2.25-сурет. Кері байланысы бар теріс басқару жүйесі
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Екі блок, 2.6-кестесіндегідей, 1-тармақ, сатылы біріктірілген кезде
келесі әділ болады деп болжалдаймыз:
X3 s
G2 s G1 s X1 s
Бұл, бірінші блок екінші блокпен байланыста болған кезде, бірінші
блоктың жүктелу әсері маңызды болмайды деп болжалдайды. Өзара
байланысты компоненттер немесе жүйелер арасында жүктелу немесе
өзара қатынас пайда болуы мүмкін. Егер өзара байланысты құрылғылар
жүктелетін болса, инженер аталған өзгерісті беріліс функциясында есепке
алып, түзетілген беріліс функциясын кейінгі есептерде пайдалануы керек.
Жиынтық сұлба түрлендірулері мен төмендету әдістері диаграмма
ауыспалы шамаларының алгебрасын қарастыру жолымен алынған. Мысалы, 2.25-суретінде көрсетілген жиынтық сұлбаны қарастырайық. Бұл
кері байланысты басқарудың теріс жүйесі жетек сигналының теңдеуімен
сипатталады:
Ea s
R s B s
R s H s Y s .
(2.81)
Шығыс G(s) арқылы жетекті сигналымен байланысты болғандықтан,
алатынымыз:
Y s
осылайша,

G s U s

Y s

G s Ga s Z s

G s Ga s Gc s

R s

G s Ga s Gc s Ea s ;

(2.82)

H s Y s .

(2.83)

Y(s) мүшелерін біріктіріп, алатынымыз:
Y s 1

G s Ga s Gc s H s

G s Ga s Gc s R s .

(2.84)

Осылайша, Y(s) деп белгіленген шығыстарды R(s) деп белгіленген
кірістерге қатыстыратын беріліс функциясы келсідей болады:
Y s
R s

G s Ga s Gc s
1

G s Ga s Gc s H s

.

(2.85)

Осы кері байланыстың беріліс функциясы аса маңызды болады, өйткені
ол бар болатын тәжірибелік басқару жүйелерінің көбін ұсынады.
2.25-суретінде көрсетілген бір блокты ұсынуға қатысты блоктық
сызбадерегін қысқарту бірнеше тиімді әдістің үлгілерінің бірі болып табылады. Осы трансформация сұлбасы 2.6-кестесінде берілген. 2.6-кестесіндегі
барлық түрлендірулер блоктарды ұсынатын теңдеулерді қарапайым
алгебралық түрлендірулер арқылы алынуы мүмкін. Жиынтық сұлбаны
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төмендету арқылы жасалған жүйелі талдау, түрлендіру теңдеуі арқылы
жасауға болатынына қарағанда, әр құрағыш элементтің үлесін жақсырақ
түсінуге мүмкіндік береді.

2.26-сурет. Кері байланысты басқарудың көп ілмекті жүйесі

Жиынтық сұлба түрлендірулерінің пайдалылығы жиынтық сұлбаны
оңайлатуды қолданумен үлгі келтіріп суреттеледі.
2.7-МЫСАЛ. Жиынтық сұлбаны оңайлату
Кері байланысты басқарудың жиынтық сұлбасы көптеген кезеңдерімен
2.26-суретінде көрсетілген. Атап өту керек, H1(S)Y(S) деп белгіленген кері
байланыс сигналы оң кері сигнал болып табылады, ал G3(S)G4(S)H1(S)
тізбегі кері байланыстың оң шамасы болып табылады. Жиынтық сұлбаны
оңайлату іс тәртібі 2.6-кестесін қолдануға, кері байланыс тізбектерін
жоятын 6 деп белгіленген түрлендіруге негізделеді. Сондықтан, басқа
түрлендірулер диаграмманы кері байланыс тізбегін есептен шығаруға
дайын болатын нысанға түрлендіру үшін қолданылады. Біріншіден,
G3G4H1 деген тізбекті есептен шығару үшін біз 4 деп белгіленген түрлендіру
арқылы H2 дегенді G4 деген блоктың артына жылжытамыз да, 2.27(а)суретін аламыз. 6 деп белгіленген түрлендірудің көмегімен G3G4H1 деген
тізбекті жойып, 2.27(b)-суретін аламыз. Сонда, құрамында H2/G4 болатын,
ішкі тізбекті есептен шығарып, 2.27(с)-суретін аламыз. Және ең соңында,
құрамында H3 болатын тізбекті оңайлату есебінен, 2.27(d)-суретінде
көрсетілгендей, сұлбасы бекітілген жүйенің беріліс функциясын аламыз.
Бекітілген сұлбаның осы беріліс функциясының алымы мен бөлгішінің
нысанын зерттеуге болады. Атап өтейік, алымы кіріс R(s) және шығыс Y(s)
шамаларын біріктіретін тікелей өту элементтерінің деректері берілістің
сатылық функциясынан тұрады. Бөлгіші 1 минус тізбектің әр беріліс
функциясының сомасы дегеннен тұрады. G3G4H1 деген тізбекте қосу белгісі
қосқан кезде шегеруге жатады, өйткені бұл кері байланыстың оң тізбегі,
сонымен қатар G1G2G3G4H3 және G2G3H2 деген ілмектердің тізбектері – кері
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байланыстың теріс тізбектері. Бұны суреттеу үшін, бөлгішті келесі түрде
қайта жазуға болады:
q s 1
G3 G4 H1 G2 G3 H2 G1G2 G3 G4 H3 .
(2.86)
Бұл алымдағы және бөлгіштегі нысан кері байланыстың көп тізбекті
жүйесі үшін ортақ нысанына өте жақын болады, бұны біз келесі бөлімде
көре аламыз.
Кері байланысты басқарудың жиынтық сұлба жүйесінің ұсынылуы
бағалы әрі кеңінен қолданылатын әдіс болып келеді. Жиынтық сұлбадағы
аналитиктерге бақыланатын және кіріс ауыспалы шамаларының өзара
қатынастарының графикалық ұсынылуын береді. Бұған қоса, әзірлеуші
блоктарды бар болатын жүйелік жиынтық сұлбаға қосу мүмкіндігін
оңайлықпен көрнекілейді. Блокты жазудың орнына жиынтық сұлба
әдісінен жылжытудың тура сызықты жүйені пайдаланумен орындалатын
әдіске өту оңай іске асырылады және келесі бөлімде ұсынылады.

2.27-сурет. 2.26-суретінде ұсынылған жүйенің жиынтық сұлбасының оңайлатуы
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2.7. СИГНАЛДЫ ЖОЛА РЕТІНДЕГІ ЛГІ
Жиынтық сұлбалар бақыланатын және кіріс ауыспалы шамаларын
ұсыну үшін тиісті әдіс болып келеді. Дегенмен, үйлесуі айтарлықтай
күрделі болатын жүйе үшін блоктық сызбадеректі оңайлату іс тәртібі
аса үлкен және аяқталуы қиын болады. Жүйелік ауыспалы шамалар арасындағы қатынасты анықтау үшін баламалы әдіс Мейсонмен
әзірленген, ол жүйені сызықтық сегменттер арқылы ұсынуға негізделеді
[4,25]. Графикалық сигнал-ағын деп аталатын сызықтық тракт әдісінің
артықшылығы – кесте-сызба формуласының бар болуы, ол жүйелік ауыспалы шамалар арасындағы байланысты қамтамасыз етіп, оңайлату бойынша ешқандай әрекеттерді немесе граф-сызбаның ықтималдарын талап
етпейді.
Жиынтық сұлба түріндегі ұсынудан бағытталған кесінді түріндегі
ұсынуға өтуге алдағы бөлімнің жүйесін қайта қарастыру арқылы оңай жетуге болады. Сигналды табыстау кестесі бірнеше бағытталған тармақпен
біріктірілген буыннан тұратын сызба болып келеді және сызықтық
қатынастар жинағының графикалық ұсынылуы болып есептеледі. Сигналды табыстау кестесі әсіресе кері байланысы бар басқару жүйелері үшін аса
пайдалы болады, өйткені кері байланыс теориясы ең алдымен жүйелердегі
сигналдарды табыстау мен өңдеуге қатысты болады. Сигналды табыстау
кестесінің негізгі элементі: тармақ деп аталатын бір жаққа бағытталған
жолдың сегменті, ол кіріс және шығыс ауыспалы шамаларының
тәуелділігі.

2.28-сурет. Тұрақты ток қозғалтқышының сигналды табыстау кестесі

2.29-сурет. Өзара байланысты жүйедегі сигналды табыстау кестесі

Жиынтық сұлба блогына баламалы әдіспен байланыстырады. Осылайша, тұрақты ток қозғалтқышының θ(s) деген шығыс нүктесін Vf (s) деген
қоздыру кернеуімен байланыстыратын тармақ 2.22-суреттегі жиынтық
сұлбаға ұқсас болып, 2.28-суретінде көрсетілген. Кіріс және шығыс
нүктелері немесе жалғасулар тораптар деп аталады. Осыған ұқсас түрде
сигналды табыстау кестесі (2.77) және (2.78) және де 2.24-суретіндегі
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теңдеулерді ұсынады, бұл 2.29-суретінде көрсетілген. Әр ауыспалы
шаманың арасындағы арақатыс нұсқалардың жанында жазылады. Торапты құрайтын барлық тармақтар әр тармақтың шығыс торабына тораптық
сигналды табыстайды (бір жаққа бағытталған). Торапқа өтетін барлық
сигналдардың жинағы. Тракт тармақ немесе тармақтардың үздіксіз
бірізділігі болып табылады, оны бір сигналдан (тораптан) келесі сигналға
(торапқа) қарай айналып жүруге болады. Тізбек деген – ол бір торапта басталып, сол торапта аяқталатын бекітілген жол, сонымен бірге бірде-бір торап жолда екі рет кездеспейді. Екі тізбектің ортақ торабы болмаса, олар
бір-бірімен түйіспейді. Екі тербеліп тұратын сызық бір немесе бірнеше
ортақ торапты бөліседі. Сондықтан 2.29-суретін тағы бір рет қарастырып,
алатынымыз:
Y1 s

G11 s R1 s

G12 s R2 s ,

(2.87)

G22 s R2 s .

(2.88)

және
Y2 s

G21 s R1 s

Табыстау кестесі деген – ол ауыспалы шамалардың өзара тәуелділігін
анықтауға мүмкіндік бер етін жай ғана алгебралық теңдеулер жүйелерін
жазудың графикалық әдісі. Басқа мысал ретінде жүйелік алгебралық
теңдеулердің келесі жинағын қарастырайық:
a11x1 a12 x2 r1 x1
(2.89)
a21x1 a22 x2 r2 x2 .
(2.90)
r1 және r2 деген екі кіріс ауыспалы шамасы, ал шығыс ауыспалы шамалары х1 және x2 деп белгіленген.
(2.89) және (2.90) теңдеулерін ұсынатын сигналды табыстау кестесі
2.30-суретінде көрсетілген.
(2.89) және (2.90) теңдеулерін келесі түрде қайта жазуға болады:
x1 1 a11

x2

a12

r1 ,

(2.91)

және
x1 a21
x2 1 a22
r2 .
(2.92)
(2.91) және (2.92) теңдеулерінің жүйелік шешілуі, шешуде Крамер
ережесінің нәтижелерін қолданумен:
x1

1 a22 r1
1 a11 1 a22

a12r2
a12 a21

1 a22

r1

a12

r2,

(2.93)
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2.30-сурет. Екі алгебралық теңдеудің сигналын табыстау кестесі

және
x2

1 a11 r2
1 a11 1 a22

a21r1

1 a11

a12 a21

r2

a21

r1 .

Шешімнің бөлгіші Δ деп белгіленген теңдеулер
анықтауышы болып, келесі түрде қайта жазылады:

(2.94)
көпшілігінің

1 a11 1 a22
a12 a21 1 a11 a22 a11a22 a12 a21 . (2.95)
Бұл жағдайда бөлгіш келесіге тең болады: 1 минус a11, a22 және а12, а21 деген әр меншікті тізбек қосу екі бір-біріне a11 және a21, a12 сияқты түйіспейтін
a11 және a21 a12 деген тізбектердің көбейтіндісі.
R1 кіріспен х1 деген үшін алым келесіге тең болады: 1 – a22 дегенге
көбейтілген 1, бұл Δ дегеннің мағынасы болады, r1 дегеннен х1 дегенге дейін
1 деп белгіленген жолға тиетін мүшелерді есепке алмай. Сондықтан, r2 дегеннен х1 дегенге дейінгі алым бар болған a12, өйткені ол a12 арқылы барлық
тізбектермен түйіседі. х2 деген үшін алым симметриялық болады, бұл х1
дегенге де қатысты.
Жалпы, xi деген тәуелсіз ауыспалы шама (жиі кіріс шамасы деп аталады) мен xj деген тәуелді ауыспалы шама арасындағы Tij деген сызықты
тәуелділік Мейсонның сигналды табыстауды күшейту формуласымен
қамтамасыз етіледі [11, 12],
Tij

k

Pijk

ijk

,

(2.96)

Pijk – xi ауыспалы шамасынан хj ауыспалы шамасына k жолдың
күшеюі
Δ – кесте анықтағышы,
Δijk – Pijk деген жолдың кофакторы
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және жинақтап есептеу барлық мүмкін болатын K деген траекториялар
бойынша xi бастап xj дейін жүргізіледі. Траекторияның күшеюі немесе
өткізілуі торабы жоқ, бір рет қана кездесетін нұсқар бағытымен өтілген жол
тармақтарының күшею еселеуіштерінің көбейтіндісі ретінде анықталады.
Δijk деп белгіленген кофактор анықтауыш болып келеді, сонымен k деген траекториямен түйісетін тізбектер жойылады. Δ деп белгіленген анықтауыш
деген – ол:
(2.97)

бұл жерде Lq деген өткізу тізбегінің q мағынасына тең болады. Сондықтан L1,
L 2, L3,…, Ln деген тізбектің тұрғысынан Δ дегенді есептеу үшін төмендегідей
болады:
Δ = 1 – (тізбектердің барлық күшейткіштерінің қосындысы)
+ (Екі түйіспейтін тізбектің барлық үйлесімдері туындыларының
күшею қосындысы)
— (Үш түйіспейтін ілмектің барлық үйлесімдері туындыларының
күшею қосындысы)
+…
Күшею формуласы жиі Y(s) деген шығыс ауыспалы шамасын R(s)
деген кіріс ауыспалы шамасымен байланыстыру үшін жиі қолданылады
және шамалы оңайлатылған түрде беріледі,

T

k

Pk

k

,

(2.98)

бұл жерде T(s) = Y(s)/R(s).
Кейбір үлгілер осы әдістің пайдалылығы мен оңайлығын көрсетеді.
Күшею теңдеуі (2.96), өте қиын болып көрінсе де, ол шешу барысында
күрделі болмайтын, агрегациялау үдерісін ұсынатынын есте сақтау керек.
2.8-МЫСАЛ. Өзара әрекет ететін жүйелердің беріліс функциясы
Қос траекториясы бар сигналды табыстау кестесі 2.31(а)-суретінде
көрсетілген, ал тиісті блоктық сызбадерек 2.31(b)-суретінде көрсетілген.
Сигналдың бірнеше траекториясы бар басқару жүйесінің үлгісі ретінде көп
аяқты робот болуы мүмкін. R(s) кіріс пен Y(s) шығыс шамаларын қосатын
жолдар деген – ол:
P1 G1G2 G3 G4 (1-траектория) және P2 G5 G6 G7 G8 (2-траектория)
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2.31-сурет. Қос траекториясы бар өзара әрекет ететін жүйелер. (а) Сигналды табыстау
кестесі; (b) Жиынтық сұлба

Төрт дербес тізбек бар:
L1

G2 H2 ,

L2

H3 G3 ,

L3

G6 H6 ,

және L4

G7 H7 .

L1 және L2 деген тізбектер L3 және L4 дегендерге түйіспейді.
Осылайша, анықтауыш деген – ол:
1

L1

L2

L3

L4

L1 L3

L1 L4

L2 L3

L2 L4 .

(2.99)

Анықталғыштың 1 деп белгіленген жол бойындағы кофакторы Δ дегеннен 1 деп белгіленген жолға түйісетін тізбекті жою арқылы бағаланады.
Сондықтан, алатынымыз:
L1

L2

0 және

1

1

L3

L4 .

Осыған ұқсас түрде, 2 деген жолдың кофакторы деген ол:
2

1

L1

L2 .

Осылайша, жүйенің беріліс функциясы:
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1

P2

2

G1G2 G3 G4 1
1

L1

L2

L3
L3

L4
L4

G5 G6 G7 G8 1
L1 L3

L1 L4

L1

L2 L3

L2
L2 L4

(2.100)
.

Осыған ұқсас талдауды жиынтық сұлбаны оңайлату әдістерін
қолданумен жүргізуге болады. 2.31 (b)-суретінде көрсетілген жиынтық
сұлбасы ортақ блоктық сызбадеректің шеңберінде кері байланыстың төрт
ішкі тізбегі бар. Жиынтық сұлба бастапқы оңайлату арқылы, содан кейін
алынған жүйені бірізділікке орнату арқылы оңайлатылады. Жоғарғы жол
бойындағы беріліс функциясы:
Y1 s

G1 s

G2 s

G3 s

1 G2 s H2 s

1 G3 s H3 s

G1 s G2 s G3 s G4 s
1 G2 s H2 s

1 G3 s H3 s

G4 s R s

R s .

Осыған ұқсас төменгі жол бойындағы беріліс функциясы:
Y2 s

G5 s

G6 s

G7 s

1 G6 s H6 s

1 G7 s H7 s

G5 s G6 s G7 s G8 s
1 G6 s H6 s

1 G7 s H7 s

G8 s R s

R s .

Сол кезде ортақ беріліс функциясының түрі төмендегідей болады:
Y s

Y1 s

Y2 s

G1 s G2 s G3 s G4 s
1 G2 s H2 s

G5 s G6 s G7 s G8 s
1 G6 s H6 s

1 G7 s H7 s

1 G3 s H3 s
R s .

2.9-МЫСАЛ. Зәкірмен басқарылатын қозғалтқыш
Зәкірмен
басқарылатын
тұрақты
ток
қозғалтқышының
блоктық сызбадерегі 2.20-суретінде көрсетілген. Бұл сызбадерек
(2.64)-(2.68)-теңдеулерінен алынды. Сигналды беріліс сызбадерегі
(2.64)-(2.68)-теңдеулерінен немесе блоктық сызбадеректен алынуы
мүмкін және 2.32-суретінде көрсетілген. Мейсонның сигналды табыстауды күшейту формуласын пайдаланып, θ(s)/Va(s) мен Td(s) = 0 үшін беріліс
функциясын есептеп шығарайық. Алдағы жол – ол P1(s), ол L1(S)деген бір
тізбекке тиеді, бұл жерде
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1
G1 s G2 s
және L1 s
s
Осылайша, беріліс функциясы:

Kb G1 s G2 s .

P1 s

T s

1 s G1 s G2 s

P1 s
1

L1 s

1

Kb G1 s G2 s

s

Ra

Km
La s Js b

Kb Km

,

оның түрі бұрын шығарылғанның түріндей болады (2.69-теңдеу).
Сигналды табыстауды күшейту формуласы күрделі жүйелерді бағалау
үшін айтарлықтай қарапайым жолды қамтамасыз етеді. Әдісті шын
мәнінде аса күрделілеу болмайтын жиынтық сұлбаны оңайлатумен салыстыру үшін, 2.7-үлгісінің күрделі жүйесін қайта қарастырып көрейік.
2.10-МЫСАЛ. Бірнеше тізбегі бар жүйенің беріліс функциясы
Бірнеше тізбегі бар кері байланыс жүйесі 2.26-суретінде жиынтық
сұлба түрінде көрсетілген. Сұлбаны сигналды ағыны сұлбасы ретінде қайта
құрастыру қажеттілігі жоқ, сондықтан біз әдеттегідей, Мейсонның сигналды ағынды күшейту формуласын пайдаланып, жалғастыра беруіміз керек,
(2.98) теңдеуі. Бір ғана тура жол бар – GlG2G3G4. Кері байланыс тізбектері
болатындар:
L1 = -G1G3 H2 , L2 = G3 G4 H1 , және L3 = -G1G2 G3 G4 H3 .

(2.101)

Барлық буындардың ортақ тораптары бар, сондықтан олардың
барлығы бір-біріне түйіседі. Бұған қоса, P1 деген жол барлық тізбектерге
тиеді, сондықтан Δl – 1. Осылайша, бекітілген сұлбаның беріліс функциясы келесі түрде болады:
T(s)

Y (s)
R(s)

P1
1
1

L1

1

L2

G2 G3 H2

L3
G1G2 G3 G4
.
G3 G4 H1 G1G2 G3 G4 H3

(2.102)

2.32-сурет. Темір арқаумен басқарылатын тұрақты ток қозғалтқышының сигналды ағын
кестесі
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2.33-сурет. Бірнеше тізбегі бар жүйе

2.11-МЫСАЛ. Күрделі жүйенің беріліс функциясы
Ал енді, біз айтарлықтай күрделі болатын жүйені қарастырамыз, оны
жиынтық сұлба әдістерімен оңайлату қиын болар еді. Кері байланыстың
бірнеше тізбегі мен тура өту жолдары бар жүйе 2.33-суретінде көрсетілген.
Тура өту жолдары келесідей болады:
P1

G1G2 G3 G4 G5 G6 , P2

G1G2 G7 G6 , және P3

G1G2 G3 G4 G8 .

Кері байланыс тізбектері төмендегідей болады:
L1
G2 G3 G4 G5 H2 ,
L2
G5 G6 H1 ,
L3
G8 H1 ,
L4
G7 H2 G2 ,
L5
G4 H4 ,
L6
G1G2 G3 G4 G5 G6 H3 ,
L7
G1G2 G7 G6 H3 ,
және
L8
G1G2 G3 G4 G8 H3 .
L5 тізбегі L4 тізбегіне немесе L7 тізбегіне түйіспейді, ал L3 тізбегі L4
тізбегіне түйіспейді, бірақ барлық басқа тізбектердің түйісу нүктелері бар.
Осылайша, анықтауыш
1 L1 L2 L3
Кофакторлар –
1

L4

3

L5

L6

1 және

L7

2

L8

1

L5 L7

L5

1

L5 L4

L3 L4 .

(2.103)

G4 H4 .

Ең соңында, беріліс функциясы
T s

Y s
R s

P1

P2

2

P3

.

(2.104)

Сигналды ағын кестелері және Мейсонның сигналды ағынды күшейту
формуласы кері байланысы бар басқару жүйелерін, күшейткіштің
электрондық сызбаларын, статистикалық жүйелер мен механикалық
жүйелердің талдауы үшін көптеген басқа үлгілер арасында тиімділікпен
қолданылуы мүмкін.
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2.8. ЖОБАЛАУ МЫСАЛДАРЫ
Бұл бөлімде біз жобалаудың алты суретті мысалын ұсынамыз. Бірінші
үлгі фотоэлектр генераторының мысалын келесі әдіспен сипаттайды,
ол қуаттауды барынша көп беруге жету үшін кері байланысты басқару
мүмкіндігін береді, күнжарығы өзгерген кезде уақыт өтісімен өзгереді. Күн
жарығы мол болатын аудандарда күн қуатын пайдаланып, электрқуатын
шығарудың тиімділігін арттыру үшін, кері байланысы бар басқаруды пайдалану жасыл инженерияға жасалатын аса бағалы үлес болып табылады
(1-тарауды қараңыз). Екінші мысалда біз сұйықтықтың резервуардағы
деңгейін үлгілеуге толымды көзқарасты ұсынамыз. Үлгілеу, беріліс функциясы түріндегі сызықты үлгіні алу үшін қажетті болатын күшті белгілеп
өту үшін, аса толымды түрде берілген. 1.17-суретінде көрсетілген жобалау
үдерісі осы мысалда белгіленіп көрсетілген. Қалған төрт мысал электр тарту күшінің қозғалтқышының үлгісін әзірлеуді, зымыран арбашығының
алаңқайындағы механикалық акселерометрді қарастыруды, зертханалық
құлтемірді және жабдықтың байланысты айрықшамаларын шолып
қарауды және де төмен жиіліктер сүзгішінің құрылмасын қамтиды.
2.12-МЫСАЛ. Фотоэлектр генераторлары
Фотоэлектр элементтері 1954 жылы Bell Laboratories-те әзірленген. Күн
батареялары фотоэлементтер үлгілерінің бірі болып келіп, күн жарығын
электрге айналдырады. Фотоэлементтердің басқа да түрлері сәулелеуді
анықтап, жарық қарқындығын өлшей алады. Күн батареяларын қуатты
өндіру үшін пайдалану қоршаған ортаны ластауды барынша төмендету
арқылы жасыл инженерия қағидаларын қолдайды. Күн тақталары табиғи
ресурстарының тозуын барынша төмендетеді және күн жарығы молымен
болатын облыстарда тиімді болады. Фотоэлектр генераторлары – бұл өзара
қосылған күн батареялардан тұратын көптеген фотоэлектр модульдерін
пайдаланып, электрді өндіретін жүйелер. Фотоэлектр генераторларын батареяларды зарядтау үшін пайдалануға болады, олар электр желісіне тура
қосылуы мүмкін немесе олар электрлік қозғалтқыштарды батареясыз іске
қоса алуы мүмкін [34–42].
Күн элементінің шығыс қуаты қол жетімді күн жарығына, температура мен сыртқы жүктелеулерге байланысты өзгеріп тұрады. Фотоэлектр
генераторының жалпы тиімділігін ұлғайту үшін шығыс қуатын барынша
көбейту мақсатында, кері байланысты басқару стратегиясын пайдалануға
болады. Бұл ең жоғары қуат нүктесін қадағалау ретінде белгілі (MPPT) [34–
36]. Ең жоғары шығыс қуатына сәйкес келетін, күн батареяларына байланысты болатын ток пен кернеудің белгілі бір мағыналары бар. MPPT, қуат
түрлендіргішінің сызбасына фотоэлектр генераторларының жүйесінен барынша көп қуатты алуды мүмкін ету мақсатында оңтайлы нүктені іздеу
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үшін кері байланысы бар басқаруды қолданады. Кейінгі тарауларда біз
басқарудың жобалауын талқылаймыз, ал бұл жерде біз жүйені үлгілеуге
назар аударамыз.
Күн элементі 2.34-суретінде көрсетілген баламалы сызба ретінде
үлгіленуі мүмкін, ол IPH деген ток генераторынан, жарыққа сезімталды
диодтан, Rs деп белгіленген кедергі сериясынан және Rp деп белгіленген
тұйықтауыш кедергіден тұрады, [34,36–38].
Шығыс кернеуі, VPV, төмендегідей беріледі:
VPV

N

1n

IPH

IPV MI0
MI0

N
RS IPV ,
M

(2.105)

бұл жерде фотоэлектр генераторы торшалары бар бір шекке N сериясымен M деп белгіленген қатарлас шектерден тұрады, I0 деген – ол диодты
қанықтыратын кері ток, IPH деген инсоляция деңгейін ұсынады және деген торша материалына байланысты болатын белгілі тұрақты шама болып
келеді [34–36].

2.34-сурет. Фотоэлектргенераторының ауыстыру сызбасы

Жоғарғы қуат

2.35-сурет. Инсоляцияның белгілі бір деңгейінде фотоэлектр генераторының үлгісі үшін
ағымдағымен салыстыру бойынша ток пен қуатқа қарсы кернеу
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Күн сәулелеуінің деңгейі күн элементтеріне түсетін күн сәулелеуі
көлемінің өлшемі болып келеді.
Бізде 10 элементтер жинағы бар (N = 10) және параметрлері 1/ = 0,05 V,
Rs= 0,025 м, IPH = 3, және I0 = 0,001 А деректерімен берілген бір кремнийлік
күн тақтасы бар делік. (2.105) теңдеудегі қазіргі қатынастарға қарсы кернеу және кернеуге қарсы келетін қуат инсоляцияның бір нақты деңгейі
үшін 2.35-суретінде көрсетілген, бұл жерде IPH = 3А. 2.35-суретінде біз, dP/
dIPV=0 болған кезде, ең төмен қуаттағы кернеу мен токтың сәйкесінше Vpv
= Vpm және IPV=Imp, байланыстырылған мағыналарымен қуаттың ең жоғары
деңгейінде болатынымызды байқаймыз. Күн жарығы өзгерген сайын, сіңіп
алу деңгейі, IPH өзгеріп, соның нәтижесінде әр түрлі қисықтар пайда болады.
Энергетикалық нүктенің қадағалау нысанасы кернеу мен жағдайлар
өзгерген кезде шығыс қуатын барынша ұлғайтатын токтың күйін
іздестіруде болады. Бұл инсоляция деңгейіне байланысты тіреу
кернеуін өзгерту арқылы жетіледі. Тіреу кернеуі ретінде 2.36-суретінде
көрсетілгендей, қуаттың ең жоғарғы нүктесіндегі кернеу келтіріледі.
Кері байланысы бар басқару жүйесі тіреу кернеуін тез әрі нақты нысанда
қадағалау керек.
2.37-сурет басқарылатын жүйенің оңайлатылған блоктық сызбадерегін
бейнелейді. Негізгі компоненттер ретінде қуаттау тізбектері (мысалы, ІС
бақылау фазасы мен тиристорлық көпір), фотоэлектр генераторы мен ток
түрлендіргіші болып келеді. Құрылғы, соның ішінде күш тізбегі, фотоэлектр генераторы мен ток түрлендіргіші, төмендегідей алынған екінші
тәртіптегі беріліс функциясы ретінде үлгіленеді:
G s

K
,
s s p

(2.106)

бұл жерде К және р фотоэлектр генераторы мен байланыстырылған
электроникаға тәуелді болады [35]. 2.37-суретіндегі GC(S) деп белгіленген
контроллер, инсоляция деңгейі өзгерген сайын (яғни, JPH өзгерген сайын) шығыс кернеуі Vref деп белгіленген бастапқы шығыс кернеуіне
жақындайтындай қылып құрастырылған, ол ең жоғары күш нүктесіне байланысты кернеу үшін орнатылып, соның нәтижесінде қуаттың ең жоғары
табысталуы алынады. Егер, мысалы, контроллер деген – ол мөлшерлесинтегралды реттегіш болса:
Gc s

KI
,
s

KP

кері байланыстың беріліс функциясы деген:
T s

K KP s
3

s

2

ps

KI

KKP s

KKI

.

(2.107)
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2.36-сурет. IPH әр түрлі мағыналары үшін токтың ең жоғары қуаты vref дегенді белгілейді

2.37-сурет. К және Р деген ауыспалы шамалармен қуаттың ең жоғары табысталуы үшін
кері байланысы бар басқарудың жиынтық сұлбасы

Біз қалаулы техникалық қасиеттерге қол жеткізу үшін, (2.107)
Теңдеуінде реттегіштің күшеюін таңдай аламыз, полюстерді, T(s), қажетті
жерлерде орналастыра аламыз (4 және 5-тарауларды қараңыз).
2.13-МЫСАЛ. Сұйықтық ағынын үлгілеу
Ағымды ортаның ағыны жүйесі 2.38-суретінде көрсетілген. Резервуарда (немесе танкерде) шығыс портынан айдап шығарылатын су болады. Су резервуарға бақыланатын кіріс қақпағы арқылы құбырдан
беріледі. Қажетті ауыспалы шамалар деген – ол V (м/с) деген сұйықтық
жылдамдығы, сұйықтықтың резервуардағы биіктігі, H(m) және қысым,
р (N/м2). Қысым сұйықтық тарапынан сұйықтыққа батырылған үстіңгі
беттегі (және тыныштық күйінде және оған қатысты) көлем бірлігіне
әрекет ететін күш ретінде анықталады. Сұйықтық қысымы үстіңгі бетке
нормаль бойынша әсер етеді. Сұйықтық ағынын үлгілеуді қосымша оқу
үшін [28–30] қараңыз.
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Осы үлгіде белгіленген басқару жүйесін жобалау процесінің
элементтері 2.39-суретінде көрсетілген. Стратегия жүйенің кескін
үйлесімін қалыптастыруда, содан кейін сұйықтық ағынының резервуарын
кіріс-шығыс тұрғысынан сипаттайтын тиісті математикалық үлгілерді
алуда болады.
Сұйықтық ағынын сипаттайтын қозғалыс пен қуаттың жалпы
теңдеулері айтарлықтай күрделілеу болады. Негізгі теңдеулер – жеке туынды шамалары бар байланыстырылған сызықтық емес дифференциалды теңдеулер. Біз математикалық үлгілердің күрделілігін төмендететін
кейбір сұрыптамалы шектеулер жасауымыз керек. Басқару инженері
басқару жүйесін жобалау үдерісінде сұйықтықтар динамикасын түсінуге
аса терең бару қажетті емес сұйықтық динамисті болуы міндетті болмаса
да, оған, кем дегенде, маңызды оңайлататын шектеулерді қарапайым түрде
түсіну үшін, жақсы инженерлік түсіндірме жүргізу керек. Сұйықтықты
толығырақ талқылау үшін [31–33] қараңыз.
Сұйықтық ағынының резервуары үшін шынайы, әрі шешілетін
математикалық үлгіні алу үшін, біз алдымен бірнеше негізгі шектеу жасаймыз. Бактағы су сығылғыш емес және ағын тұтқыр емес, құйынсыз
және тұрақты болады деп есептейік. Сығылмайтын сұйықтықтың
тығыздылығы (кг/м3) тұрақты болады. Шын мәнінде барлық сұйықтықтар
кейбір дәрежеде сығылғыш болады. к деген сыылышты еселеуіші
сұйықтықтың сығылғыштық шамасы болып келеді. к деген кіші шама төмен
сығылғыштықты көрсетеді. Ауа (сығылатын сұйықтық болып келіп) келесі
сығылғыштық еселеуішіне ие: kауа – 0,98 м2/ N, сонынмен қатар, судың
сығылғыштық еселеуіші: kН2О – 4,9 × 10–10 м2 / N – 50X10 –6 атм-1. Басқаша
айтқанда, судың аталған көлемі атмосфера (атм) қысымының әр үлкеюі үшін
бастапқы көлемнің миллионнан бір бөлігінің 50-не азаяды. Осылайша, су
сығылмайды деген болжам біздің қолдануымыз үшін шынайы болып шықты.

2.38-сурет. Сұйықтық ағыны ыдысының кескін үйлесімі
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Егер өнімділік айрықшамаларға сәйкес келмесе, кескін үйлесімінің
интерациясын орындау керек.

2.39-сурет. Сұйықтықта, мысалы, сұйықтық ағынының резервуарында шығарылған
басқару жүйесінің жобалау үдерісінің элементтері

Сұйықтықты қозғалыста қарастырайық. Ағын жылдамдықтары – кері
болатын сұйықтық қабаттары үшін басынан бастап өзгеше болады деп
болжайық. Сонда екі қабат арасындағы молекулалар алмасуы қабаттардағы
жылдамдықты тегістеуге тырысады. Бұл ішкі үйкеліс, ал импульстарды алмасу тұтқырлық ретінде мәлім, қатты заттар тұтқырлығы сұйықтықтарға
қарағанда жоғары болады, ал сұйықтықтар газдарға қарағанда тұтқырлау
болады. Тұтқырлық шамасы деген – ол тұтқырлық кеселеуіші μ(N с/
м2). Тұтқырлықтың жоғарылау болатын еселеуіші жоғарылау болатын
тұтқырлықты білдіреді. Ауа үшін тұтқырлық еселеуіші (стандартты
жағдайларда, 20°C):
2

aya

0.178 10 4 N s m ,

және су үшін алатынымыз:
H2 O

1.054 10 3 N s m2 .
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Өйткені, су ауаға қарағанда 60 есе рет тұтқырлау болады. Тұтқырлық
ең алдымен қысымға емес, температураға байланысты болады. Салыстыру үшін, 0°С болған кездегі судың тұтқырлығы 20°С болған кездегі судың
тұтқырлығынан 2 есе жоғары. Ауа мен су сияқты тұтқырлығы төмен болатын сұйықтықтарда үйкеліс әсерлері тек қана резервуардың қабырғасы
мен шығыс құбырына жақын болатын шекаралық, жұқа қабатта маңызды
болады.
Бізге біздің үлгілерді әзірлеуде тұтқырлықты елемеуге болады. Біз
сұйықтық тұтқыр емес дейміз.
Егер сұйықтықтың әр элементінде ағынның әр нүктесінде сол нүктеге
қатысты таза бұрыштық жылдамдығы болмаса, ағын құйынсыз деп аталады. Сұйықтыққа малынған шағын ескіш дөңгелекті елестетейік (мысалы, шығыс портына). Егер ескіш дөңгелек айналмай жылжыса, ағын
құйынсыз. Бактағы су құйынсыз деп есептейміз. Тұтқыр емес сұйықтық
үшін басынан құйынсыз болған ағын құйынсыз болып қалады.
Порттағы және шығыс сауытындағы су ағыны тұрақты немесе
тұрақты емес болуы мүмкін. Әр нүктедегі жылдамдық уақытта тұрақты
болса, ағын тұрақты болады. Бұл жылдамдық әр нүктеде бірдей болатынын білдірмейді, кез келген аталған сәтте жылдамдық уақыт өтісімен
өзгермейтінін білдіреді. Стационарлық жағдайлар судың жылдамдығы
төмен болған кезде жетілуі мүмкін. Ағынның тұрақты жағдайларын
қарастырамыз. Егер шығыс портының ауданы аса үлкен болса, резервуар
арқылы өтетін ағын, біз бар деп болжамдайтын, стационарлық күйді орнату үшін жеткілікті түрде баяу бола алмайды да, біздің үлгіміз сұйықтық
ағынының қозғалысын дәл болжамдай алмайды.
Резервуардағы ағынның математикалық үлгісін алу үшін, салмақтың
сақталу қағидасы сияқты ғылым мен техниканың негізгі қағидаларын
пайдаланамыз. Уақыттың кез келген сәтіндегі бактағы су салмағы:
m pA1 H,
(2.108)
бұл жерде A1 бактың облысы болып келеді, ρ – су тығыздығы және Н судың
резервуардағы биіктігін білдіреді. Резервуар жүйесі үшін константалар
2.7-кестесінде берілген.
2.7-кесте. Су=а арнал=ан ыдыстыU физикалы> тZра>ты шамалары
ρ
(кг/м3)

g
(м/с2)

A1
(м2)

A2
(м2)

H*
(м)

Q*
(кг/с)

1000

9.8

π/4

π/400

1

34.77

Келесі формулаларда, 1 деген индекс кірістегі шаманы, ал 2 деген индекс шығыстағы көлемдерге қатысты болады. (2.108)-теңдеуіндегі m деген
уақыт бойынша туынды шаманы алғанда, шығатыны:
m pA1 H,
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бұл жерде біз сұйықтық қысылмайтынын (яғни ρ=0) және резервуардың
ауданы А1 уақыт өтісімен өзгермейтінін пайдаландық. Су қоймасындағы
салмақтың өзгеруі резервуардан шығатын салмақ шегерілген резервуарға
кіретін салмаққа тең болады немесе
m

pA1 H

pA2v2 ,

Q1

(2.109)

бұл жерде Q1 деген – тұрақты кіріс салмағы қозғалысының
жылдамдығы, υ2 – шығыс жылдамдығы және А2 шығыс портының аясы
болып келеді. Шығыс жылдамдығы υ2 су биіктігінің функциясы болып
келеді. Бернулли теңдеуінен [39] алатынымыз:
1 2
pv1
2

P1

pgH

1 2
pv2
2

P2 ,

бұл жерде υ1 судың су қоймасының сағасындағы жылдамдығы болады, ал Р1 және Р2 сәйкесінше кіріс пен шығыстағы атмосфералық қысым
болып келеді. Бірақ P және P2 атмосфералық қысымға тең болады, ал А2
айтарлықтай аз (А2=А1/100), сондықтан су баяу ағады, ал жылдамдығы
маңызды емес. Осылайша Бернулли теңдеуі келесіге келеді:
v2
2gH .
(2.110)
(2,110) теңдеуін (2.109)-теңдеуіне ауыстырып қойып, Н шығару үшін,
шешеміз, алатынымыз:
H

A2

H

A1 2g

1
Q1 .
pA1

(2.111)

(2.110) теңдеуін пайдаланып, шығыс салмағының жылдамдығын аламыз:
Q2

p 2g A2

pA2v2

H

(2.112)

Теңдеуді орындалатындай қылып сақтау үшін, келесіні анықтаймыз:
A2 2g
,
A1

k1 :

k2 :

1
,
pA1

k3 : p 2g A2 .
Содан кейін болатыны:
H

k1 H

k2 Q1 ,
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Q2 k3 H.
(2.113)
(2.113)-теңдеуі біздің су резервуары жүйесінің үлгісін ұсынады, бұл
жерде Q2 – кіріс және шығыс. (2.113)-теңдеуі үлгінің бірінші тәртіптегі
сызықтық емес, кәдімгі дифференциалды теңдеуі болып табылады.
Сызықтық еместігі H1/2. мүшесінен пайда болады. (2.113)-теңдеудегі үлгі
функционалдық нысанға ие:
H

f H, Q1 ,

Q2

h H, Q1 ,

бұл жерде,
f H, Q1
k1 H k2 Q1 және h H, Q1
k3 H .
Судың резервуардағы биіктігін сипаттайтын сызықтанған теңдеулердің
жинағы ағын тепе-теңдігінің күйіне қатысты Тейлор қатарына бөлу
арқылы алынады. Ыдыстың жүйесі тепе-теңдікте болған кезде, біз H=0
дегенді аламыз. Біз Q* және Н* дегендерді сәйкесінше судың тепе-теңдікті
кірістегі шығыны мен су деңгейі ретінде белгілей аламыз. Q* және Н*
арасындағы қатыстық келесі түрде ұсынылады:
Q*

k1
k2

H*

p 2g A2 H * .

(2.114)

Бұл күй, су А1 деген ыдысқа өте оңай түсіп, оның көлемі А2 дегеннен
асатын кезде пайда болады. Біз су деңгейі мен кіріс салмағының шығынын
келесідей жаза аламыз:
H

H*

H,

Q1

*

Q1 ,

Q

(2.115)

бұл жерде ΔH және ΔQ1 деген тепе-теңдіктен шамалы ауытқыған
(тұрақты) шамалар. Тепе-теңдік шарттарына қатысты Тейлор қатарына
бөлу келесі жолмен іске асырылады:
H

f H, Q1
f
Q1

Бұл жерде,

f
H

f H * , Q*

H H*
Q1 Q*

Q1

Q*

H H*
Q1 Q*

,

H

H*

(2.116)
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k1 H

k2 Q1

H

*

H H
Q1 Q*

1 k1
,
2 H*

H H*
Q1 Q*

және
f
Q1

k1 H

k2 Q1

k2 .

Q1

H H*
Q1 Q*

*

H H
Q1 Q*

(2.114)-теңдеуіне сәйкес алатынымыз:
Q*

H*

p 2g A2

,

Осылайша,
f
H

A22 gp
.
A1 Q*

H H*
Q1 Q*

(2.115)-теңдеуінен келесі шығады:
H
H,
*
өйткені H – тұрақты шама. Бұған қоса f(H*, Q*) мүшесі тепе-тең түрде нөлге
тең болады, тепе-теңдік күйінің анықтамасы бойынша. Тейлор қатарына
бөлген кезде жоғарылау тәртіптің мүшелерін елеусіз қалдырып, алатынымыз:
H

A22 gp
H
A1 Q*

1
Q1 .
pA1

(2.117)

(2.117)-теңдеу сызықтық үлгі болып келеді, ол ΔQl кіріс салмағының
номиналды шығынының ауытқуы салдарынан пайда болатын ДИсу
деңгейінің тұрақтыдан ауытқуын сипаттайды. Осыған ұқсас Q2 деген
шығыс ауыспалы шамасы үшін алатынымыз:
Q2

Q2*
h
H

h H * , Q*

h H, Q1

Q2
*

H H
Q1 Q*

H

h
Q1

(2.118)

H H*
Q1 Q*

Q1,

бұл жерде ΔQ2 кіріс салмағының шығынындағы шамалы ауытқу болып
табылады:
h
H

H H*
Q1 Q*

gp2 A22
,
Q*
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және
h
Q1

0.
H H*
Q1 Q*

Осылайша, Q2 деген шығыс ауыспалы шамасы үшін сызықтанған
теңдеу:
Q2

gp2 A22
H.
Q*

(2.119)

Басқару жүйесін жобалау және талдау үшін енгізу-шығару
қатынастарын беріліс функциясы түрінде алу ыңғайлы болады. Осы мақсат
үшін құрал ретінде Лаплас түрлендіруі болып келеді, оны біз 2.4-бөлімінде
талқылағанбыз. (2.119)-теңдеуінің уақыттық-туынды шамасын алып,
(2.117) теңдеуіне ауыстырып қойып, енгізу-шығару қатыстығын аламыз:
Q2

A22 gp
Q2
A1 Q *

A22 gp
Q1 .
A1Q*

Егер біз келесіні анықтасақ,
:

A22 gp
,
A1 Q*

(2.120)

сонда алатынымыз:
Q2
Q2
Q1 .
(2.121)
Лаплас түрлендіруін қолданып (бастапқы шарттар нөлдік болған кезде) беріліс функциясын шығарамыз:
Q2 s

Q1 s

.

s

(1.122)

(2.122)-теңдеуі ΔQ2(s) деген байланыстағы шығыс салмақтық
шығынның өзгерісі мен ΔQ1(s) деген кіріс салмағы шығынының өзгеруімен
өзара байланысын сипаттайды. Сонымен бірге, салмақтың кіріс ағыны
жылдамдығының өзгерісі мен ыдыстағы су деңгейінің өзгеруі арасындағы
беріліс функциясының қатыстығын алуға болады, ΔH(s). Лаплас
түрлендіруін қолданып, (2.117)-теңдеуінің (бастапқы шарттары нөлдік
болған кезде) (2.117) алатынымыз:
k2

.
(2.123)
s
(2.121)-теңдеуіндегі су сыйымдылығы жүйесінің сызықтық
стационарлық үлгісін есепке ала отырып, сатылық және синусоидалдық
H s

Q1 s
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кірістер үшін шешімдерді алуға болады. Есте сақтаңыз, біздің ΔQ1(s) деген
кіріс шын мәнінде Q* деген орнатылған мәннен кіріс салмағы шығынының
өзгерісі болып табылады.
Сатылы енгізуді қарастырайық:
Q1 s
q0 s ,
бұл жерде q0 сатылық енгізу шамасы болып табылады, ал бастапқы
шарт – ΔQ2(s) = 0. Сонда біз келесіні алу үшін берілген (2.122)-теңдеуінен
аудармалы функцияны қолдана аламыз:
q0
.
s s
Қарапайым бөлшектерге бөлу төмендегіні береді:
Q2 s

q0
q0
.
s
s
Лапластың кері түрлендіруін пайдаланып, алатынымыз:
Q2 s

Q2 t
q0 e t q0 .
Назар аударыңыз,
= 0 ((2,120)-теңдеуін қараңыз), сонымен t деген мағына q дегенге ұмтылған кезде теңдеудің мүшесі нөлге ұмтылады.
Сондықтан qо деп белгіленген шаманы біртіндеп енгізуге байланысты
тұрақты шығыс төмендегідей болып келеді.
Q2ss q0 .
Өзіміз көріп тұрғандай, стационарлық күйде шығыс салмағы
шығынынан тепе-теңдік мағынасынан ауытқу кірісінің салмағы
шығынынан тепе-теңдік мағынасынан ауытқуға тең болады. (2.120)
теңдеудегі деген ауыспалы шамаларды зерттеп, шығыс порты А2 дегенді
неғұрлым көп ашатын болса, жүйе соғұрлым тұрақты күйге тез жететін боt
лады. Басқаша айтқанда, деген шама ұлғая берген сайын, e деген экспоненциалды мүше айтарлықтай тез жоқ болады да, тұрақты жай-күйі
тезірек жетіледі.
Осыған ұқсас су деңгейі үшін алатынымыз:
q0 k2
1
1
H s
.
s
s
Лапластың кері түрлендіруін пайдаланып, алатынымыз:
H t

q0 k2

e

t

1 .

q0 деген шаманы сатылы түрде енгізуге байланысты судың тұрақты
деңгейінің өзгерісі деген – ол:
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q0 k2

Hss

.

Лаплас түрлендіруі бар синусоидалық кірісті қарастырайық,
q0 sin t,

Q1 t

q0

Q1 s

2

2

s

.

Жүйенің бастапқы шарттары нөлдік болады делік, яғни ΔQ2(0)= 0. Сонда (2. 122)-теңдеуінен алатынымыз:
Q2 s

q0
s2

s

.

2

Қарапайым бөлшектерге бөліп, Лапластың кері түрлендіруін пайдаланып, келесіні алуға болады:

Q2 t

Бұл жерде
нымыз:

tan

e

q0

1

2

. t

t

sin
2

2

2

12

,

болғандықтан, біздің қолда болатыq0

Q2 t

t

2

2

sin

.

t

Кіретін ағынның барынша көп өзгеруі деген ол:
Q2 t

q0
max

2

2

.

(2.124)

Осы сатылық және синусоидалық кірістерге арналған жүйенің
сызықтық үлгісіне жасалған аналитикалық талдау сигналдарды тексеру
мақсатында жүйедегі жауап беруді түсінудің жақсы әдісі болып келеді.
Аналитикалық талдау шектеулі болады, алайда, толығырақ түсінікті
сызықтық, сондай-ақ, сызықтық емес математикалық үлгілердің
компьютерлік үлгілеуді пайдаланумен жеке түрде құрастырылған сандық
зерттеулермен алуға болатын деген мағынада ғана. Компьютерлік үлгілеу
үлгі мен үлгіленетін жүйенің нақты жағдайларын, сондай-ақ, жүйе тап болатын нақты енгізу командаларын пайдаланады.
Дұрыстықты (яғни, дәлдікті) үлгілеудің әр түрлі деңгейлері басқару
инженері үшін қолжетімді болады. Жобалау үдерісінің ерте кезеңдерінде
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әзірлеуге арналған бағдарламалық жасақтаманың интербелсенді пакеттері
тиімді болып табылады. Бұл кезеңде компьютердің жылдамдығы
бастапқы дұрыс шешімді табу үшін және сондай шешімді жетілдіру үшін
қажетті болатын уақытқа қарағанда соншалықты маңызды болмайды.
Жақсы сызбалық жүктеу қабілеттіліктің мәні шешуші болып келеді.
Талдауды үлгілеу жалпы алғанда төмендеу болған сапаның серіктесі болады, өйткені жобалау барысында жасалған оңайлатудың көбі (мысалы,
сызықтандырулар) сылтауратуда көрсетіліп жатады.
Жобалау ілгері басқан сайын, әдетте, сандық эксперименттерді
үлгілеудің шынайы болатын ортасында жүргізу қажет болады. Қазіргі
сәтте жобалау процесінде компьютердің өңдеу жылдамдығы аса маңызды
болады, өйткені үлгілеудің ұзақ уақыты алуға болатын компьютерлік
эксперименттердің санын міндетті түрде қысқартады және соның салдарынан бағасын көтереді. Әдеттегідей, аталған жоғары сапалы үлгілеулер
Fortran, C, C++, Matlab, LabVIEW немесе соларға ұқсас тілдерде
бағдарламаланады.
Егер үлгі мен үлгілеу шынайы түрде дәл болады деп болжамдаса,
компьютерлік үлгілеу келесі артықшылықтарға ие болуы мүмкін [13]:
1. Жүйенің өнімділігі барлық мүмкін болатын жағдайларда қадағалануы
мүмкін.
2. Қоздыру жүйесін орындау нәтижелері болжамдау мақсаттары үшін
еліктеу үлгісінен экстраполяциялануы мүмкін.
3. Қазіргі уақытта концептуалды әзірлеу кезеңінде болып жатқан болашақ
жүйелерге қатысты шешімдер қарастырылуы мүмкін.
4. Сынақта болған жүйелерді сынамалау айтарлықтай аз уақыт ішінде
жетілуі мүмкін.
5. Үлгілеу нәтижелері нақты эксперименттерде болатынға қарағанда төмен
шығындармен алынуы мүмкін.
6. Гипотетикалық жағдаяттар қазіргі уақытта іске асырылмайтын болса
да, гипотетикалық жағдаяттарды зерттеуге қол жеткізу мүмкін.
7. Компьютерлік үлгілеу мен үлгілеу жиі жүйені талдау мен бағалау үшін
жалғыз мүмкін болатын немесе қауіпсіз әдіс болып табылады.
Су деңгейі ағынының жылдамдығын сипаттайтын сызықтық емес
үлгі келесідей болады (2.7-кестеде келтірілген константаларды қолдану
арқылы):
H

0.0443 H

1.2732 10 3 Q1 ,

(2.125)

Q2 34.77 H .
Н(0) = 0.5 м және Q1(t) = 34.77 кг/сек теңдеуі арқылы біз H(t) және Q2(t)
уақыт аралығындағы өзгерісті алу үшін (2.125)-теңдеуінде ұсынылған
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желісіз үлгіні сандық түрде біріктіре аламыз. Жүйенің әрекеті 2.40-суретте көрсетілген. (2.114)-теңдеуінен күткеніміздей, жүйенің су деңгейінің
қалыптасқан жағдайы болып Q* = 34.77 кг/м3 кезіндегі H* = 1 м табылады.
Орнықты жағдайға қол жеткізу үшін бұл шамамен 250 секунд уақытты
алады. Былай болжамдайық, жүйе тұрақты жағдайда тұр деп және біз
кірістегі массалық шығынның сатылы өзгеру әрекетін бағалауға тырысамыз. Келесі бойынша қарастырамыз:
Q1 t

1kg s .

2.40-сурет. H(0) = 0.5 м және Q1(t) = Q* = 34.77 кг/с (2.125)-теңдеуінде қозғалыстың
желісіз теңдігін интеграциялау жолымен алынған желімді судың деңгейінің уақыт
аралығындағы өзгерістері

Әрі қарай біз бірлік секірісіне әсерді алу үшін беріліс функциясының
үлгісін пайдалана аламыз. Желілік және желісіз модельдер үшін секіріске
әсері 2.41-суретте көрсетілген. Желілік үлгіні пайдалана отырып, біз су
деңгейінің орнықты жағдайының өзгерісі AH = 5.75 cм екенін анықтадық.
Осылайша, біз желілік үлгіден алынған және желісіз үлгіден алынған
анағұрлым толық нәтижелердегі кішкене айырмашылықты көреміз.
Қорытынды кезең ретінде, біз жүйенің кірістегі шығынның
синусоидалдық өзгеруіне әсерін қарастырамыз. Ұйғарынды:
Q1 s

q0
2

s

2

,

мұнда, ω = 0.05 рад/с және q0=1. Кірістегі жалпы су шығыны
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Q1 t
Q*
Q1 t ,
мұнда, Q* = 34.77 кг/с. Шығыстағы шығын 2.42-суретте көрсетілген.

2.41-сурет. Желісіз әрекетпен салыстырғанда желілік әрекеттің сатылы ықпалға әсерін
көрсететін әрекет

2.42-сурет. Шығыс ағынның еселеуіші кіріс ағынның синусоидалды ауытқуына әрекет
жасайды
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Су деңгейінің әрекеті 2.43-суретте көрсетілген. Су деңгейі Нav = H* =
1 м орташа мәнімен синусоидалды болып табылады. (2.124) теңдеуінде
көрсетілгендей, шығыс ағынның еселеуіші орнықты жағдайда синусоидалды болып табылады,
Q2 t

q0
max

2

2

0.4 kg s .

2.43-сурет. Су деңгейінің кіріс ағынның синусоидалды ауытқуына әрекеті

Осылайша біз, шығыс ағыны еселеуішінің орнықты жағдайда,
(2.42-суретті қараңыз) ω = 0.05 рад/с жиілігі кезінде мынадай ең жоғарғы
мәнде ауытқуын күтеміз:
Q2max

Q*

Q2 t

max

35.18 kg s .

2.14-МЫСАЛ. Электрлік тарту күшін басқару блогы
Көпшілік заманауи пойыздар мен жергілікті автокөлік тасымалдары
электрлік тарту күшті қозғалтқыштарды пайдаланады. Теміржол вагоны
үшін электр жетегі 2.44(а)-суретіндегі блоктық сызбадеректе көрсетілген,
оған көлік құралының жылдамдығын қажетті бақылау енген. Тұйық
жүйенің беріліс функциясы мен жүйелік үлгіні алу, ω(s)/ωd(s), R1, R2, R3,
және R4 сәйкес резисторларын таңдау, ал содан кейін жүйе әрекетін алдын
ала жорамалдау жобалаудың мақсаты болып табылады.
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2.44-сурет. Электр тарту күшті қозғалтқыш жылдамдығын бақылау

Бірінші адым – бұл әрбір блоктың беріліс функциясын суреттеу. Біз
2.44(b)-суретте көрсетілгендей, кернеуді жылдамдыққа үйлесімді тудыру
үшін тахометрді пайдалануды және аталмыш кернеуді υt, дифференциалды күшейткіштің бірлік кірісіне жалғастыруды ұсынамыз. Қуатты
күшейткіш желілі емес және шамамен былай белгілене алады
2e3 1
g ( 1 ), қалыпты режімдегі көрсеткіштік функциясы, υ10 = 1.5
2
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V. 2.3-бөлімдегі әдіснаманы пайдалана отырып, біз сосын желілі үлгіні
аламыз:
(2.126)
Содан кейін, дельта белгісін алып тастап, және Лаплас трансформантын пайдаланып, біз келесіні аламыз:
V2 s
540V1 s .
Сонымен бірге, дифференциалдық күшейткіш үшін бізде мынау бар
v1

1 R2 R1
vin
1 R3 R4

R2
vt .
R1

(2.127)

Біз ωd(t) = υin құратын кіріс бақылауын алғымыз келеді, онда ωd
бірліктер рад/с болады және υin бірліктер вольттар болып табылады. Содан
кейін, υin = 10 В болғанда, орныққан режимдегі жылдамдық ω = 10 рад/с
болады. Біз тұрақты жағдайда υt = Kt ωd екенін белгілейміз және қалдықта,
стационарлық сәулелену мынадай болады деп күтеміз:
v1

1 R2 R1
vin
1 R3 R4

R2
Kt vin .
R1

(2.128)

2.8-кесте. Тұрақты токтың үлкен электр қозғалтқышының параметрлері
Km

10

j

2

Ra

1

b

0.5

La

1

Kb

0.1

Жүйе тепе-теңдікте болғанда, υ1 = 0, және Kt = 0.1 болғанда, біз келесіні
аламыз:
1 R2 R1
1 R3 R4

R2
Kt
R1

1.

Бұл тәуелділікке мына жағдайда қол жеткізуге болады:
R2 R1 10 және R3 R4 10.
Қозғалтқыштың
параметрлері
мен
жүктемелер
2.8-кестеде
келтірілген. Барлық жүйе 2.44(b)-суретте көрсетілген. 2 .44(c)-суреттегі
блоктық сызбадеректі немесе 2.44(d)-суреттегі сигнал бағанын қысқартса,
төмендегі беріліс функциясы жасалып шығады:

Математикалық жүйе үлгілері

540G1 s G2 s

s
d

s

155

1 0.1G1G2

540G1G2

5400
s 1 2s 0.5

5401

540G1G2
1 540.1G1G2
5400
2.5s 5401.5

2

2s

(2.129)

2700
.
s 1.25s 2700.75
Сипаттамалы теңдеу екінші қатарлық болып табылатындықтан, біз
ωn = 52 және ζ = 0.012 екенін көрсетеміз және жүйенің әрекеті қатты
ауытқулар (сөнуші) тудырады деп күтеміз.
2

2.15-МЫСАЛ. Механикалық акселерометр
2.45-суретте көрсетілгендей, механикалық акселерометр арбалы зымыранды жылдамдатуды өлшеу үшін пайдаланылады. Тәжірибелі арба
кішкене қашықтықта d рельстік бағыттаушының үстімен маневр жасайды. Акселерометр арбаның жылдамдығын a(t) өлшеуді қамтамасыз
етеді, өйткені акселерометр корпусына қатысты M салмағының у қалпы
корпустың (және арбаның) жылдамдығына үйлесімді болады. Мақсат –
тиісті динамикалық әрекетті акселерометрді жобалау болып табылады. Біз
қол жеткізілуі тиіс (q константа болады) у(t) = qa(t) сипаттаманы керекті
өлшеуге қолайлы уақытты акселерометрді жобалағымыз келеді. Салмаққа
әрекет ететін күштер сомасы:
b

dy
dt

ky

M

d2
y
dt2

dy
dt

ky

M

x

немесе
M

d2 y
dt2

b

d2 x
.
dt2

(2.130)

Өйткені,
Ms

d2 x
dt2

F t ,

бұл қозғалтқыш күші, аламыз:
My

by

ky

M
F t ,
Ms

немесе
y

b
y
M

k
y
M

F t
Ms

.

(2.131)
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2.45-сурет. (a) Бұл зымыран арба рельс бойымен жүретін көлік құралдары үшін 6,453
миль/сағ. жылдамдықтың дүниежүзілік рекордын бекітті (АҚШ ӘӘК фотосы, 2-ші Лейтенант Хизер Ньюкомб түсірген). (b) Зымыран арбасында бекітілген акселерометрдің
сызбалық суреті

Біз мынадай еселеуіштерді таңдап алдық, онда b/M = 3, k/M = 2, F(t)/
Ms = Q(t) және біз бастапқы шарттарды қарастырдық y(0) = –1 және y(0) =
2. Содан кейін біз Лаплас трансформантының теңдеуін алдық, онда күш,
яғни Q(t), сатылы функция болып табылады, келесі сипатта:
s2 Y s

sy 0

y 0

3 sY s

y 0

2Y s

Q s .

(2.132)
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Өйткені Q(s) = P/s, онда P сатылы функцияның магнитудасы болады,
бізде:
s2 Y s

2

s

3 sY s

1

P
,
s

2Y s

немесе
s2

3s

s2

2 Y s

s

P

s

.

(2.133)

.

(2.134)

Осылайша, трансформант нәтижесі:
Y s

s2

s

2

s(s

s2

P

s

P

s s 1 s

3 s 2)

2

Жіктелген соң, элементарлы бөлшектер формасы келесі бойынша
қалыптасады:
k1
s

Y s

k3

k2
s 1

s

.

(2.135)

P
.
2

(2.136)

2

Сосын:
s2

k1

s

P

s s 1 s

2
s 0

Cол сияқты, k2

P 2
. Oсылайша,
2
P
P 2
.
s 1 2 s 2

P және k3
P
2s

Y s

(2.137)

Сондықтан, өлшеу нәтижелері:
y t

1
2

P

2Pe

t

(P

2) e

2t

,

t

0.

P = 3 үшін тәуелділік кестесі y(f) 2.46-суретте көрсетілген. Біз y(t) 5
секундтан кейін күш магнитудасына үйлесімді екенін көреміз. Осылайша,
тұрақты жағдайда 5 секундтан кейін, y(t) әрекеті, қалауы бойынша, жеделдетуге үйлесімді болып табылады. Егер бұл кезең аса ұзаққа созылса,
онда біз салмақты, M, азайта отырып, осы уақытта серіппенің константасын, k және үйкелісті b арттыруымыз керек. Егер біз b/M = 12 және k/M
= 32 сияқты құрамдастарды таңдай алатын болсақ, онда акселерометр
1 секунд ішінде үйлесімді әрекетке жетеді (Бұны көрсету үшін оқырманның
қарауына қалдырамыз).
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2.46-сурет. Акселерометр әрекеті

2.16-МЫСАЛ. Зертханалық роботты жобалау
Бұл үлгіде біз зертханалық құрылғының физикалық дизайнын
көрсетуге және оның күрделі жобалауын көрсетіп шығуға ұмтыламыз.
Сондай-ақ, біз басқару жүйесінде кеңінен пайдаланылатын көптеген
құрамдастарды да көрсетеміз.
Зертханалық қолданыс үшін робот 2.47-суретте көрсетілген.
Зертханалық роботтың жұмыс көлемі роботқа барлық алаңда жүруге
және қолданыстағы талдамалы аспаптарға қол жеткізуге мүмкіндік беруі
керек. Сонымен қатар, онда үдерісті автоматтандыру үшін жабдықтау
қоймасының жеткілікті жері болуы қажет.
Зертханалық робот талдамалы тәжірибе кезінде тапсырмалардың
үш типіне қатыса алады. Бірінші тапсырма – үлгіні енгізу, онда робот
үлгінің, тіреудің және контейнерлердің түрлі жаймаларының қатарын
қабылдауды және де оларды жүйеге енгізуді үйренеді. Тапсырманың
екінші жиынтығына үлгілерді химиялық дайындық пен аспаптық талдау үшін бөлінген жеке автоматты станциялар арасында тасымалдайтын
робот кіреді. Үлгілер талдауды аяқтау үшін қажетті мөлшерде жоспарланып және осы станциялар арасында ауыстырылуы керек. Робот үшін
тапсырманың үшінші жиынтығында икемді автоматтандыру талдамалы
зертхананың жаңа мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді. Робот адамоператорды немесе түрлі құрылғылармен жұмысты ұқсату үшін бағдарламаналуы
керек. Жұмыстардың бұл барлық түрлері тиімді зертханалық робот үшін
қажетті.
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ORCA зертханалық құлтемірі, бұл талдамалы зертхана [14] үшін
оңтайлы пішін ретінде жобаланған, рельстерде орнатылған антропоморфты қол. Рельстер стендтің алдыңғы немесе артқы бөлігінде орналаса
алады немесе рельстердің екі жағына да бару керек болғанда үстелдің ортасына да орналастырылады. Бағдарламалық жасақтаманың қарапайым
командалары білектің қалпын сақтай отырып, (ашық контейнерлерді
тапсыру үшін) немесе білек бұрышын қамалай отырып (нысандарды
барлық дерлік бағытта тапсыру үшін) қолды рельстің бір жағынан басқа
жағына ауыстыруға мүмкіндік береді. Күбішелік геометрияға қарағанда,
тік сызықты геометрия көптеген құлтемірлермен пайдаланылады, ол
құлтемірдің жұмыс аясы шегінде көп мүлікті жерлестіруге мүмкіндік
береді және зертханалық үстелде өте жақсы үйлесімділікті қамтамасыз
етеді. Барлық біріктірулердің орын ауыстыруы роботты пайдалануды
оңайлататын бағдарламалық қамсыздандырудың көмегімен үйлестіріледі,
ол роботтың позициясы мен қимылдарын анағұрлым үйреншікті декартты
координатты жазықтықта көрсетеді.

2.47-сурет. Зертханалық робот үлгіні дайындау үшін қолданылады

Робот шыны түтік тәрізді кішкене нысандармен жұмыс жасайды, сонымен бірге, салыстырмалы жоғары жылдамдық кезінде тар кеңістіктердің
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іші мен сыртын зерттейді [14] (Фото Beckman Coulter, Inc рұқсатымен
ұсынылып отыр)
2.9-кесте. Роботтал=ан >ол жабды>тарыныU Спецификациясы ORCA

Қол

Топсалы
қосылған,
рельстерде
орналасқан

Роботты
оқытудың
аспалы пульті

Жедел тоқтатпалы джойстик

Еркіндік деңгейі

6

Цикл кезеңі

4 с (1 дюймге жоғары ауысу,
12 дюймге көлденең 1 дюйм
төмен және кері)

Қол жетерлік
аймақ

±54 cм

Ең жоғары
жылдамдық

75 см/с

Биіктік

78 cм

Кідіріс уақыты

стандартты 50 м/сек.
(қозғалыс шегіндегі ауысулар
үшін)

Рельстер

1 және 2 м

Жүк
сыйымдылық

0.5 кг толассыз, 2.5 кг қысқа
мерзімді (шектеулермен)

Салмақ

8.0 кг

Сатылас
ауытқушылық

61.5 мм үзіліссіз пайдалы
жүктеме кезінде

Дәлдік

±0.25 мм

Жұмыстың
бейіндік
аймағы

1 м2

Саусақ
ұзындығы
(құлтемірдің
білегі)

40 мм

Буынның
айналуы

±77 айналым

ORCA жүйесінің физикалық және функционалдық талаптары 2.9-кестеде көрсетілген. ORCA зертханалық роботтың жобасы жалпы жүйені
алу үшін қажетті құрамдас бөліктер таңдауында алға басты. Роботтың
бөлшектелген түрі 2.48-суретте көрсетілген. Бұл құрылғы тұрақты токтың
алты қозғалтқышын, тегершіктер, белдеулік жетектер, рельстер, сондайақ шассилерді пайдаланады. Спецификациялар күрделі болып табылады
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және жүйелік құрамдастар мен олардың өзара байланысын дәл үлгілеу
үшін дизайнер қажет.

2.48-сурет. Құрауыштары көрсетілген ORCA роботының бөлшектенген түрдегі бейнесі
[14] (Beckman Coulter, Inc. рұқсатымен).

2.17-МЫСАЛ. Төменгі жиіліктерді сүзу жобасы
Біздің мақсатымыз 106.1 Гц-тен төмен жиілік кезінде сигналды
өткізетін және 106.1 Гц-тен жоғары жиілікте сигналдарды басатын бірінші
деңгейдің төменгі жиіліктерін сүзуді жобалау. Бұл кездегі тұрақты токтың
еселеуіші 1/2 болуы тиіс.
2.49(a)-суретте көрсетілгендей, энергия қорланымының бір элементі
бар тізбекті сызба бірінші деңгейлі төменгі жиілікті сүзгіш ретінде функция етеді. Тұрақты токтың еселеуіші 1/2 тең болатынын ескеріңіз (алшақ
тізбектің конденсаторы). Ток пен кернеудің теңдеуі:
I1

V1

V2 G,
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I2

V2

V3 G,

V2

I1

I2 R,

V3

I2 Z,

I1 (біз өткіземіз (s)). Сигнал өткізу
мұнда G 1 R , Z s 1 Cs , және I1 s
графы 2.49(b)-суретте көрсетілген төрт теңдеу үшін және 2.49(c)-суреттегі
GR
1,
сәйкес жиынтық сұлба үшін құрылған. Үшілмек L1
L2
GR
1 және L3
GZ. Барлық ілмектер түзу тізбекке қатысты. L1
және L3 ілмектері жанаспайтын болып табылады. Сондықтан, беріліс
функциясы:
V3
P1
GZ
T s
V1 1 L1 L2 L3
L1 L3 3 2GZ
1
3RCs

1 3RC
2

s

2 3RC

.

2.49-сурет. Тізбекті сызба, оның сигнал өту графы және (c) оның жиынтық сұлбасы
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Егер кімде-кім жиынтық сұлба бейнесін оңайлату әдістерін пайдалануды жөн көрсе, онда мына нәтижеден бастауға болады:
ZI2 s .

V3 s

Бірақ жиынтық сұлба мынаны көрсетеді:
G V2 s

V3 s .

ZGV2 s

ZGV3 s

I2 s
Сондықтан,
V3 s
Сонымен,

1

ZG
V3 s .
ZG
Біз V3 s және V2 s арасындағы бұл тәуелділікті келесі жайттарда
пайдаланатын боламыз. Жиынтық сұлбаны оңайландыра отырып, біз
төмендегіге қол жеткіземіз:
V2 s

V3 s

ZGV3 s

I2 s ,

ZGR I1 s

Бірақ жиынтық сұлбадан көретініміз бұл:
I1

G V1 s

V3 s

V2 s , I2

Z

.

Сондықтан,
V3 s

ZGV3 s

ZG 2 R V1 s

V2 s

GRV3 s .

V2 s нәтижесіне ауыстырса:
V3 s

GR GZ
1 2GR

GZ

GR GZ

V1 s .

Бірақ біз GR = 1 екенін білеміз, демек біздің алатынымыз:
V3 s

3

GZ
V1 s .
2GZ

Ескеріңіз, тұрақты токтың еселеуіші күткеніміздей 1/2. Полюстің p =
2 (106.1) = 666.7 = 2000/3 болғаны лазым. Сондықтан, біз RC = 0.001 болуын талап етеміз. Таңдайтынымыз R = 1 k және С = 1μF. Осылайша, біз
келесі сүзгішке қол жеткіземіз:
T s

333.3
.
s + 666.7
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2.9. БА@ДАРЛАМАЛЫ ЖАСАТАМАНЫ ПАЙДАЛАНЫП
ЖЙЕГЕ GСАТУДЫ БАЫЛАУ GРЫЛ@ЫСЫ
Аспаптарды талдау мен реттеу жүйесінің көптеген классикалық
және заманауи есептерін қолдану математикалық үлгілерге негізделеді.
Жүйелерді есептеудің ең танымал бағдарламалар бумалары деректер жүйелерінде беріліс функциясын суреттеу түрінде пайдаланылуы
мүмкін. Біз бұл кітапта басқару жүйелерін жобалау мен талдау үшін
командалар мен қызметтерден тұратын м-файлдардың (м-кеңейту
файлы) сценарийлеріне назар аударамыз. Басқару жүйелерінің түрлі
коммерциялық бумалары студенттердің пайдалануына ашық. Осында суреттелген м-файлдар MATLAB1† Басқару жүйелерінің құралдар тақтасымен
және LabVIEW MathScript RT үлгісімен2‡ үйлесімді.
Біз бұл бөлімді механикалық жүйенің серіппелі-жаппай сөндірушісінің
типтік математикалық үлгісін талдаудан бастаймыз. М-файлдың сценариін
пайдалана отырып, біз жаппай ауысу жүйесінің еркін қозғалысына өзінің
жиілігі мен өшіруінің ықпалын талдау үшін интерактивті талдамалы
әлеуетті әзірлейміз. Бұл талдау жаппай ауысу әрекетінің еркін уақытын
суреттейтін талдамалы шешімнің бар екендігін қолданатын болады.
Соңында, біз беріліс функциялары мен жиынтық сұлбаларды
талқылаймыз. Ішінара, бізді көпмүшелілерді пайдалану, беріліс
функцияларының нөлдері мен полюстерін есептеу, жабық жүйенің беріліс
функцияларын есептеу, жиынтық сұлбаларды оңайлатуды есептеу және
біріктірілген сатылы ықпалға жүйе әрекетін есептеу қызықтырады. Бөлім
2.14-үлгісіндегі электр тарту күші бар қозғалтқыш жүйесін есептеумен
аяқталады.
Осы бөлімде қамтылған функциялар poly, conv, поливалентті түбірлер,
tf, полюс пен нөлдердің, полюстік, нөлдік, кері байланысты дәйектілік,
қосарластық, минреалды және сатылы болып табылады.
Серіппе-жүк-демпфер жүйесі. Серіппе-жүк-демпфер механикалық
жүйесі 2.2-суретте көрсетілген. y(t) арқылы белгіленген жүк қозғалысы
мына дифференциалды теңдеумен көрсетіледі:
My t by t ky t
r t .
Серіппе-жүк-демпфер механикалық жүйесінің еркін динамикалық
әрекеті y(t):
y t

y 0
1

2

e

nt

sin

n

1

2

t

,

1

† MATLAB-пен танысу үшін А қосымшасын қараңыз.

2

‡ LabVIEW MathScipt RT үлгісімен танысу үшін В қосымшасын қараңыз.
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1

k M,
b 2 kM , және
cos
. Бастапқы тасымал y(0).
мұнда n
Жүйенің сатылы әсерге әрекеті ζ< 1 кезінде жеткілікті демпферленбеген, ζ
> 1 кезінде аса қатты демпферленген және ζ = 1 кезінде сыни демпферленген болады. Біз келесі бастапқы тасымалмен, y(0), жүкті ауыстыру әрекетінің
еркін уақытын көрнекті түрде көре аламыз. Жеткілікті демпферленбеген
жайды қарастырайық:
y 0

0.15m,

n

2

rad
,
sec

1

k
2 2 M

2,

b
M

1 .

Еркін әрекеттің кестесін тудыру үшін командалар 2.50-суретте
көрсетілген. Берілген мәндер жинағында ауыспалы y(0), ωn, t және ζ командалар деңгейінде енгізіледі. Содан кейін ұнамды кестелерді тудыру
үшін unforced.m сценарийі орындалады. Бұл жүк тасымалының еркін
әрекетіне өзінің жиілігі мен өшіруінің ықпалын талдау үшін интерактивті
талдамалы әлеуетті құрайды. Өзіндік жиілік пен әрекет уақытының
өшірілу әсерін ωn және ζ жаңа мәндерді командалық жолға жай енгізу
арқылы және unforced.m сценарийін қайтадан қосу арқылы зерттеуге болады. Әрекеттің уақыт кестесі 2.51-суретте көрсетілген. Байқап қараңыз,
сценарий кестені автоматты түрде демпферлеуші еселеуішпен және өзіндік
жиілікпен таңбалайды. Бұл көптеген интерактивті симуляцияларды
қабылдау кезінде жаңылысудан аулақ болуға көмектеседі. Сценарийлерді
пайдалану жобалау мен талдаудың тиімді интерактивті әлеуетін дайындауда маңызды аспект болып табылады. Серіппе-жүк-демпфер тапсырмасы
үшін дифференциалды теңдеуді еркін шешу жеңіл болды.

2.50-сурет. Серіппе-жүк-демпфер талдау үшін сценарий
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2.51-сурет. Серіппе-жүк-демпфер еркін әрекет

Жалпы алғанда, басқару жүйелерінің кері байланысты жабық
жүйелерін үлгілеу кезінде енгізілетін әртүрлі деректер мен бастапқы
шарттарды есепке алғанда, шешімді талдамалы тәсілмен табу қиын болады. Мұндай жағдайларда, біз шешімдерді сандық түрде шығара аламыз
және ол шешімді графикалық тәсілмен көрсетеміз.
Осы кітапта қарастырылған көпшілік жүйелер беріліс функциялары
арқылы суреттеле алады. Беріліс функциясы көпмүшелердің арақатынасы
болып табылатындықтан, біз көпмүшелерді қалай амалдық зерттеуінен
бастаймыз, беріліс функциясымен жұмыс кезінде көпмүше алымы да,
бөлгіші де көрсетілуі тиіс екенін еске аламыз.

2.52-сурет. p(s) = s3 + 3s2 + 4 көпмүшесін енгізу және оның түбірін есептеу
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Көпмүшелер деңгейдің азаю тәртібімен, көпмүшелер еселеуіштері бар
векторлық жолдармен ұсынылған. Мысалы,
p s

s3

3s2

4

көпмүшесі 2.52-суретте көрсетілгендей енгізіледі. Ескеріңіз, термин
еселеуіші s нөл болса да, ол енгізу анықтамасына p(s) кіргізілген.
Егер бұл азаюшы деңгейдегі еселеуіштерден p(s) тұратын жолдың векторы болса, онда түбірлер (р) бұл көпмүшенің түбірінен тұратын бағанның
векторы болады. Өз кезегінде, егер r бұл көпмүшенің түбірінен тұратын
бағанның векторы болса, онда poly(r) азаюшы деңгейдегі көпмүшенің
еселеуіштерінен тұратын бағанның векторы болып табылады.
s3 3s2 4
Біз 2.52-суретте көрсетілгендей, түбір функциясы p s
көпмүшесінің түбірін есептеп шығара аламыз. Бұл суретте біз poly функциялы көпмүшені қалай жаңадан жинауға болатынын көрсетеміз.
Көпмүшелерді көбейту conv функциясымен аяқталды. Біз мына
көпмүшені айқарғымыз келеді деп санайық:
n s

3s2

2s 1 s

4 .

conv функциясын пайдаланатын тиісті командалар 2.53-суретте
көрсетілген. Осылайша, айқарылған көпмүше:
n s

3s3

14s2

9s

4.

polyval функциясы осы ауыспалы мән кезіндегі көпмүше мәнін есептеу
үшін пайдаланылады. 2.53-суретте көрсетілгендей, n(s) көпмүшесінің n(–
5) = –66 мәні бар.

2.53-сурет. (3s + 2s + 1) (s + 4) көпмүшелерді көбейту және есептеу үшін conv және
polyval функциясын пайдалану
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2.54-сурет. tf функциясы нысандардың беріліс функциясын құру үшін tf функциясын
пайдалану және оларды «+» белгісін қолдана отырып қосу

Жүйелердің желілі, стационарлы үлгілерін бір элемент ретінде
жүйелер үлгілерін қолдануға мүмкіндік беретін нысандар ретінде
қарастыруға болады. Беріліс функциялары жағдайында, tf функциясын қолданып, жүйе үлгісі құрылады; ауыспалы күйдегі үлгілер үшін ss
функциясын қолданады (3-тарауды қараңыз). tf қолдану 2.54(a)-суретте
бейнеленген. Мысалы, егер жүйенің екі моделі бар болса,
G1 s

2

s

10
2s

5

және G2 s

1
s 1

,

келесіні алу үшін:
G s

G1 s

G2 s

s2
3

s

12s 15
.
3s3 7s 5

«+» белгісін пайдаланып, оларды қосуға болады.
Тиісті командалар 2.54(b)-суретте көрсетілген, онда sys1 – G1(s)
білдіреді және sys2 – G2(s ) білдіреді. Беріліс функциясымен байланысты
полюстер мен нөлдерді есептеуге нысанда полюс және нөл функциялары
бар жүйе үлгісі жұмыс істегенде қол жеткізуге болады, тиісінше 2.55-суретте көрсетілгендей.
Келесі үлгіде біз жазықтықта нөлдер мен полюстердің орналасу
нүктелері көрсетілген кестені аламыз. Бұған 2.56-суретте көрсетілген
pzmap функциясын пайдаланумен (нөл мен полюстің бейнесі) қол
жеткізіледі. Полюстер мен нөлдер сұлбадағы нөлдер «о» арқылы және
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полюстер «× »арқылы белгіленеді. Егер pzmap функциясы теңдеудің сол
бөлігінде ауыспалысыз белсендірілген болса, онда кесте автоматты түрде
туындайды.

2.55-сурет. Полюс және нөл функциялары

Полюс пен нөл функцияларын желілік жүйесінің үйегі мен нөлінің орналасу нүктесін есептеу үшін пайдалану.

2.56-сурет. pzmap функциясы (полюс пен нөл нүктелерінің бейнесі)

2.18-МЫСАЛ. Беріліс функциялары
Беріліс функцияларын қарастыру:
G s

3

s

6s2
3s2

1
және H s
3s 1

s 1 s
s

2i s

2

2i s

3

.

М-файл сценарийін пайдаланып, біз полюстер мен нөлдерді G(s), сипатты теңдеуді H(s) есептеп шығара аламыз және G(s)-ті H(s)-қа бөлеміз. Біз
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сондай-ақ, жазықтықтағы полюс пен нөлдің G(s)/H(s) бейнесінің кестесін
ала аламыз.
Беріліс функциясының полюсі мен нөлінің бейнесі G(s)/H(s) 2.57-суретте көрсетілген және сәйкес командалар 2.58-суретінде көрсетілген. Полюс пен нөлдің бейнесі нөлдің орналасуының бес нүктесін анық көрсетеді,
бірақ шамасы, тек екі полюс қана бар болуы ықтимал.

2.57-сурет. G(s)/H(s) арналған полюс-нөлдер суреттері

2.58-сурет. G(s) және H(s) үшін беріліс функциясының үлгісі

Математикалық жүйе үлгілері

171

Бұл былай болуы мүмкін емес, өйткені, физикалық жүйелер үшін
полюстер саны нөлдер санымен тең немесе артық болуы керек екенін
біз білеміз. Түбірлер функциясын пайдалана отырып, біз s = –1-де
анығымен төрт полюс бар екенін нақтылай аламыз. Демек, бір-ақ орналасу нүктесіндегі бірнеше полюстер немесе бірнеше нөлдер полюс-нөл
сұлбасында айқындала алмайды.

2.59-сурет. Қашықтан басқару жүйесі (кері байланыссыз)

Жиынтық сұлбалар үлгісі. Біз белгіленген G(s) үдеріс үшін және
белгіленген Gc(s) бақылаушы үшін беріліс функциясы түріндегі
математикалық үлгілерді және мүмкін сезбектер немесе атқарушы жетектер тәрізді басқа да көптеген жүйелік құрауыштарды даярладық
деп болжайық. Біздің мақсатымыз осы құрауыштарды басқару жүйесін
қалыптастыру үшін байланыстыру. Қашықтан басқарудың қарапайым
жүйесі, 2.59-суретте бейнелегендей, үдеріс пен бақылаушыны дәйекті
түрде қосу жолымен алынуы мүмкін. Біз R(s)-ден Y(s)-ге дейін беріліс
функциясын келесі түрде есептей аламыз:
2.19-МЫСАЛ. Дәйекті біріктірулер
G(s) беріліс функциясымен белгіленген үдеріс мынадай болсын делік:
G s

1
,
500s2

және Gc(s) беріліс функциясымен белгіленген бақылаушы мынадай болсын:
s 1
.
s 2
2.60-суретте көрсетілгендей, біз дәйектілік функциясын G1 s және
G2 s екі беріліс функциясын сатылы түрде орналастыру үшін пайдалана
аламыз.
Gc s G s беріліс функциясы, 2.61-суретте көрсетілгендей, дәйектілік
функциясын пайдалану арқылы есептелген. Алынған беріліс функциясы:
s 1
Gc s G s
sys,
3
500s 1000s2
Gc s

мұнда sys м – файл сценарийіндегі беріліс функциясының атауы.
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2.60-сурет. Жиынтық сұлба дәйектілік функциясы

2.61-сурет. Дәйектілік функциясын қолдану

2.62-сурет. (a) Жиынтық сұлба. (b) Қосарлас функциясы
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2.63-сурет. Қатаң кері байланысты стандартты басқару жүйесі

Жиынтық сұлбаларда көбіне қосарлас беріліс функциялары бар болады. Мұндай жағдайларда, қосарлас функция өте пайдалы болуы мүмкін.
Қосарлас функция 2.62-суретте суреттелген.
Біз басқару жүйесіне кері байланыс сигналын қатаң кері байланысты
жүйені тұйықтау арқылы енгізе аламыз, бұл 2.63-суретте көрсетілген.
Ea(s) сигналды қате сигналды болып табылады; R(s) сигналды бақылау
ендірмесі болады. Басқарудың бұл жүйесінде контроллер тура арнада орналасады және тұйықталған жүйенің беріліс функциясы мынандай:
T s

Gc s G s
1

Gc s G s

.

2.64-сурет. Жиынтық сұлба. (a) Қатаң кері байланысты. (b) Кері байланыс функциясы
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2.65-сурет. (a) Блоктық сызбадерек. (b) Кері байланыс функциясы

Біз кері байланыс функциясын бірпішінді және көппішінді басқару
жүйелерінде тұйықталған басқару жүйесі бойынша беріліс функциясын есептеу үшін жиынтық сұлбаны оңайлату үдерісінде көмектесу үшін
қолдана аламыз. Көбіне, кері байланысты басқару жүйесінің қатаң кері
байланысы болады, 2.63-суретте көрсетілген тәрізді. Біз кері байланыс
функциясын H(s) = 1 құра отырып, тұйықталған пішіннің беріліс функциясын есептеу үшін пайдалана аламыз. Кері байланыс функциясын қатаң
кері байланыс үшін пайдалану 2.64-суретте бейнеленген.

2.66-сурет. (a) Жиынтық сұлба. (b) Кері байланыс функциясын қолдану
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Кері байланыс функциясы 2.65-суретте кері байланыс тізбегіндегі H(s)
қосылған жүйенің сәйкес құрылымымен көрсетілген. Егер енгізілетін
кіріс «белгісі» өтпесе, онда теріс кері байланыс жорамалданады.

2.67-сурет. Кері байланыс пішінінде бақылаушымен стандартты басқару жүйесі

2.68-сурет. Кері байланыс функциясын қолдану. (a) Жиынтық сұлба, (b) m-файл
сценарийі

2.20-МЫСАЛ. Қатаң кері байланысты кері байланыс функциясы
Мейлі, үдеріс, G(s) және бақылаушы, Gc(s), 2.66(a)-суреттегідей болсын. Кері байланыс функциясын қолдану үшін біз алдымен Gc(s)G(s) есептеу үшін дәйектілік функциясын пайдаланамыз, оның артынан пішінді
тұйықтау үшін кері байланыс функциясы жүреді. Командалар реті 2.66(b)суретте көрсетілген. Тұйықталған пішіннің беріліс функциясы 2.66(b)суретте көрсетілгендей,
T s

Gc s G s
1

Gc s G s

3

500s

s 1
1000s2

s 1

sys.
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Кері байланысты басқарудың басқа базалық конфигурациясы 2.67-суретте көрсетілген. Бұл жағдайда бақылаушы кері байланыс арналарында
орналасқан. Тұйықталған пішіннің беріліс функциясы:
G s

T s

1

G s H s

.

2.21-МЫСАЛ. Кері байланыс функциясы
Мейлі үдеріс, G(s), және бақылаушы, H(s), 2.68(a)-суреттегідей болсын.
Кері байланыс пішініндегі бақылаушы мен тұйықталған пішіннің беріліс
функциясын есептеу үшін біз кері байланыс функциясын пайдаланамыз.
Командалар реті 2.68(b)-суретте көрсетілген. Тұйықталған пішіннің
беріліс функциясы:
T s

500s3

s 2
1000s2

s 1

sys.

Дәйектілік, қосарластық және кері байланыс функциялары көппішінді
жиынтық сұлбалар үшін жиынтық сұлба жұмыста көмекші ретінде
қолданыла алады.
2.22-МЫСАЛ. Көппішінділікті ықшамдау
Кері байланыстың көппішінді жүйесі 2.26-суретте көрсетілген. Біздің
мақсатымыз тұйықталған пішіннің беріліс функциясын есептеп шығару:
T s

Y s
R s

1 адым

2 адым
3 адым
4 адым
5 адым

2.69-сурет. Көппішінді жиынтықты ықшамдау
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мына кезде және
1
1
G2 s
,
s 1
s 10,
s2 1
s 1
G3 s
, G4 s
,
2
s 6
s 4s 4
s 1
2, және H3 s
H1 s
, H2 s
s 2
G1 s

1.

Осы үлгі үшін бес сатылы іс рәсімі атқарылады:
1 адым. Беріліс функцияларын жүйеге енгізу.
2 адым. H2-ні G4 артына ауыстыру
3 адым. G3G4H1 пішінін жою.
4 адым. Құрамында H2 бар пішінді жою.
5 адым. Қалған пішінді жою және T(s) есептеу.
Бес адым 2.69-суретте қолданылады және жиынтық сұлбаға сәйкес
ықшамдау 2.27-суретте көрсетілген. Командаларды орындау нәтижесі
sys

12s6

205s5

s5 4s4
1066s4

6s3 6s2 5s 2
.
2517s3 3128s2 2196s 712

Біз бұны тұйықталған пішіннің беріліс функциясы деп атай отырып,
сақ болуымыз керек. Беріліс функциясы нөлдік мәндер жойылған соң
кіріс-шығыс деректердің тәуелділігі ретінде белгіленеді. Егер біз нөлдер
мен полюстерді T(s), есептейтін болсақ, онда біз көп мүшелердің алымымен бөлшегінің (s + 1) көбейткіш ретінде болатынын көреміз. Бұл бізде
тұйықталған циклдің беріліс функциясы бар деп жарияламай тұрып жойылуы тиіс. Нөлдік мәндерді жоюда бізге көмек болу үшін біз минералды
функциясын пайдаланатын боламыз. 2.70-суретте көрсетілген минералды
функциясы беріліс функциясының нөлдік мәндерін көбейткішті жояды.
Блокты ықшамдау үдерісіндегі соңғы адым болып 2.71-суретте көрсетілген
көбейткішті жою болып табылады. Минреалды функциясын қолданған
соң біз көпмүше бөлгішінің тәртібі алтыдан беске дейін ықшамдалғанын
табамыз, бұл нөлдік мәндердің бірі жойылғанын білдіреді.

2.70-сурет. Минреалды функциясы
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2.71-сурет. Минреалды функциясын қолдану

2.23-МЫСАЛ. Электр тарту күшті қозғалтқышты басқару
Сонымен, 2.14-үлгідегі электр тарту күшті қозғалтқыш жүйесін қайтадан
қарастырайық. Жиынтық сұлба 2.44(с)-суретте көрсетілген. Мақсат мынау –
тұйықталған пішіннің беріліс функциясын есептеп шығару және берілген
ω(s) реакциясын ωd(s) зерттеу. 2.72-суретте көрсетілгендей, бірінші адым
s
T s есептеп
тұйықталған пішіннің беріліс функциясын
d s
шығару болып табылады. Кері байланысты сипатты теңдеу n 52 және
0.012. екінші ретте болып табылады. Өшіру әлсіз болғандықтан реакt реакциясын, d t ,
ция жоғары ауытқумен болады деп күтеміз. Біз
эталонды ендірумен, сатылы функцияны пайдалану арқылы зерттей аламыз. 2.73-суретте көрсетілген сатылы функция желілік жүйенің бірлі жарым секірісіне әрекетті есептеп шығарады. Сатылы функция өте маңызды,
өйткені басқару жүйесінің техникалық сипаттамасы көбіне бірлі жарым
секіріске реакцияға қатысты ұсынылады.

2.72-сурет. Электр тарту күшті қозғалтқыш жиынтығын ықшамдау
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2.73-сурет. Сатылы функция

2.74-сурет. (a) Электр тарту күшті қозғалтқыш дөңгелегі жылдамдығының сатылы реакциясы; (b) сценарий м-файл

Егер жалғыз мақсат нәтижені бейнелеу болса, y(t), онда біз сатылы функцияны сол бөліктің дәлелінсіз қолдана аламыз және осьтердің таңбасынан
автоматты түрде кестені ала аламыз. Егер бізге y(t) құрылымнан басқа
мақсаттар үшін керек болса, біз сатылы функцияны сол бөліктің
дәлелдерімен қолдануымыз керек, және оның артында y(f) бейнелеу үшін
кесте функциясы жүруі қажет. t-ны біз шығыс ауыспалы y(t) мәні керек
уақыттан құралған жол векторы ретінде белгілейік. Біз сондай-ақ t 0 -ден
t tfinal -ге дейінгі секіріске реакция тудыратын t tfinal таңдай аламыз,
және аралық нүктелер саны автоматты түрде таңдалады.
Электр тарту күшті қозғалтқыштың сатылы реакциясы 2.74-суретте
көрсетілген. Біз күткеніміздей, дөңгелек жылдамдығының реакциясы y(t)t екендігіне намен, жоғары ауытқулармен көрсетілген. Нәтиже y t
зар аударыңыз.
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2.10 БІРІЗДІ ЖОСПАР МЫСАЛЫ:
ТЕГЕРШІК ЖРГІЗГІШТІ ОУ ЖЙЕСІ

1.10-бөлімде, тегершік жүргізгіштің жүйесіне арналған бастапқы
мақсатты жасақтап шығардық: оқуға арналған бастиекті бастапқы жолға
(трекке) орнату және мүмкіндігінше 10 мс аралығында бір жолдан екінші
жолға ауыстыру болып табылады. Бізге алдымен күш қондырғысын, сенсор (қабылдаушы сезбек) мен басқару аспабын анықтап алу қажет. Күш
қондырғысының үлгісі g(s) мен және сенсорға қол жеткізу мүмкіндігі бар.
Тегершік жүргізгіштің оқу құрылғысында оқуға арналған құрылғыны
айналдыруға арналған тұрақты магниттерден қозатын тұрақты
токтың қозғалтқышы қолданылады (1.29-суретті қараңыз). тегершік
жүргізгіштердің өндіріс саласында тұрақты токтың қозғалтқышы (ттқ)
дыбыстық шарғы деп аталады. Оқуға арналған бастиек сырғымаға
бекітілген, ал ол 2.75-суретте көрсетілгендей, өңешке келіп жалғанған.
Дискінің бетінде бастиектің кем дегенде 100 nm аралықта жылжуына
мүмкіндік беретін флексура (серіппелі метал) қолданылады. Бастиектің
микрожұқалтыры магниттік ағынды оқиды және ол күшейткішті сигналмен қамтамасыз етеді. 2.76 (a)-суретте көрсетілгендей, қате сигналы
индекстік жолға алдын ала жазылған қателерді оқу әрекетімен қамдайды.
Бастиектің нақты оқуын білдіре, h(s) = 1-суретте көрсетілгендей, сенсордың
түрлендіру функциясы бар. 2.76(b)-суретте тұрақты токтың қозғалтқыш
үлгісі мен сызықтанған күшейткіштің үлгісі көрсетілген. 2.20(с)-суретте
көрсетілгендей, темір арқаудағы kb =0 жуық мән есебінде саналатын
реттеуші кернеуі бар тұрақты токтың қозғалтқыш үлгісін пайдаланамыз.

2.75-сурет. Флексура көрсетімі бар оқу құралына арналған бастиек ұстауышы
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2.76-сурет. Тегершік жүргізгіштегі жүйе үлгілерінің жиынтық сұлбасы

2.10-кесте. Тегершік ж&ргізгішті о>у >Zрыл=ысына арнал=ан типтік
параметрлер
Параметр

Таңба

Типтік мән

Тұтқа инерциясы және оқуға арналған бастиек
Үйкеліс күші Күшейткіш
Матау кедергісі
Шағын қозғалтқыш константасы
Матаудың жігерлердірулігі

J
B
Ka
R
Km
L

1 N m s2/rad
20 N m s/rad
10–1000
1Ω
5 N m/A
1 mH

2.76(b)-суретте көрсетілген үлгі флексураның толығымен қатты
екендігін және оның қатты иілгіштігінің жоқ екендігін білдіреді. 4-тарауда, біз флексураның толық қатты бола алмайтын жағдайларын
қарастыратын боламыз. Тегершік жүргізгіш жүйесінің типтік
параметрлері 2.10-кестеде берілген. Олай болса, бізде:
Km
G s
s Js b Ls R
(2.138)
5000
s s 20 s 1000 .
Km bR

G s

G s

s

L

s 1

Km bR
s

L

s 1

s 1

,

0.25
,
s 0.05s 1

(2.139)
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5

G s

s s

20

.

Тұйық желі жүйесінің жиынтық сұлбасы 2.77-суретте көрсетілген.
Трансформацияның 2.6-кестедегі жиынтық сұлбасын қолдана отырып,
төмендегі теңдеуді жасап шығарамыз:
Y s

Ka G s
1

R s

Ka G s

.

(2.140)

2.77-сурет. Тұйық желі жүйесінің жиынтық сұлбасы

Уақыт

2.78-сурет. 2.77-суретте көрсетілген жүйеге осы жүйенің серпілісі

R s

0.1
.
s

G(s) үшін екінші тәртіптегі жуықтанған үлгіні пайдалана отырып, келесі теңдеуді жасап шығарамыз:
Y s
2

R s

s

5Ka
.
20s 5ka

Егер Ка = 40 болса,
200
R s .
s 20s 200
0.1
R s
rad үшін ауыспалы сипаттама пайда болады, 2.78-суретте
s
көрсетілген.
Y s

2
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2.11. ТЙІН
Бұл тарауда біз бақылау компоненттері мен сандық математикалық
үлгілері бар жүйелерді қарастырдық. Математикалық үлгілердің
құрылымдары үшін физикалық жүйелердің динамикалық сипаттамасын беретін дифференциалды теңдеулер қолданылды. Қарастырылған
физикалық жүйелердің құрамына механикалық, электрлік, сұйық
және термодинамикалық жүйелер енгізілді. Жұмыс нүктесінің
айналасындағы Тейлор қатарының өсімі бар сызықты аппроксимация
сызықты емес бақылау компоненттеріне арналған шағын сигналдардың
сызықты аппроксимациясын алу үшін қолданылды. Бұдан әрі, сызықты
жүйелердің аппроксимациясымен қатар Лаплас трансформациясын
орындау мүмкіндігі пайда болды, және бұл түрлендіру функциясының
деректерді енгізу және шығару қатынасымен байланысты болып табылады. Түрлендіру функциясының сызықты жүйеге қатысты тәсілі аналитиктер үшін жүйенің полюстердің орналасқан орындарына және түрлендіру
нөлдерінен басталатын кіріс сигналдарына деген серпілісін анықтауға
мүмкіндік береді. Түрлендіру функцияларының белгілеу жүйесін пайдалана отырып, компонент аралық байланысулардың жиынтық сұлба
жүйелерінің үлгілері жасақталып шығарылды. Оған қоса, түрлендіру
функцияларының үлгілерін сигналдардың өту графасында альтернативті
түрде қолдану зерттелді. Сондай-ақ, Мейсон бойынша сигналдық ағынның
ұлғаю формуласы зерттелді және жүйенің айнымалылығы арасындағы
қатынастарды кері байланыс жүйесінен алудағы пайдалылық мәні
анықталды. Сигналдардың өту графасына қатысты әдістің артықшылығы
Мейсон бойынша сигналдық ағынның ұлғаю формуласында өз қолданысын
тапты. Бұл ешқандай мәндердің қысқартылуын немесе мәндер ағынының
басқаруын қажет етпестен, жүйенің айнымалылығы арасындағы
қатынаспен қамтамасыз етеді. Осылайша, 2-тармақ мазмұнынан біз
сызықты жүйелердің түрлендіру функцияларына қатысты тұжырымдама
жасақтамаларының және жиынтық сұлбалар мен сигнал ағынының графа үлгілерін қолдана отырып, жүйе айнымалылығының арасындағы
қатынастардың көмегімен басқару жүйесінің кері байланысына арналған
пайдалы математикалық үлгіге қол жеткіздік.
Біз бірнеше параметрлер мен ортаның күйге қатысты жүйелеріне
арналған серпілістерін анықтау үшін сызықты және сызықты емес
компьютерлік үлгілеу пайдалылығын қарастырып өттік. Соңында,
тегершік жүргізгіші оқу жүйесіне қатысты зерттеу жұмыстарымызды
шағын қозғалтқыш пен тұтқаның түрлендіру функциясындағы үлгілер
пішінін алу жұмыстарымен жалғастырдық.
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БІЛІМДІ ТЕКСЕРУ
Бұл бөлімде біз сіздің білім деңгейіңізді сынақтан өткізу мақсатында
үш түрлі тапсырма ұсынамыз: Рас немесе жалған деген нұсқалар ішінен
және сөздердің салыстырылуы арқылы дұрыс жауапты таңдау қажет.
Тура кері байланысқа қол жеткізу үшін, параграф соңында берілген
жауаптардың кілті арқылы тексеруіңізге болады. Ол үшін орнатылған
тапсырмалар ішінен берілген тапсырма ретінде 2.79-суретте көрсетілген
жиынтық сұлбаны пайдаланыңыз.

2.79-сурет. Машықтарды тексеруге арналған жиынтық сұлба

Дұрыс жауабын таңдаңыз.
1. Айнымалы токтың кейбір өзгерістерінің аясындағы
өте аз мөлшердегі физикалық жүйелер сызықтық
болып табылады.

Д&рыс / Б&рыс

2. Полюстер
мен
нөлдердің
s-жазықтық
схемасы графикалық түрде жүйенің табиғи
реакциясын сызады.

Д&рыс / Б&рыс

3. Тұйық
жүйенің
нөлдері
сипаттамалық
теңдеудің түбірлері болып табылады.

Д&рыс / Б&рыс

4. Сызықтық
жүйе
суперпозицияның
(қондыру) және біркелкіліктің қасиеттерін
қанағаттандырады.

Д&рыс / Б&рыс

5. Түрлендіру
функциясы
Лапластың
түрлендіруге қатысты шығыс айнымалылығы
мен Лапластың нөлге эквивалентті барлық
алғашқы күйдегі кіріс айнымалылығына
пропорция болып табылады.

Д&рыс / Б&рыс

6. 2.79-суреттегі жүйені қараңыз, мұнда
s 50
Gc s 10, H s 1 және G s
.
2
s 60s 500
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Егер R(s) кірісі Td(s)=0, және N(s)=0 кіріс сигналының дара секірісі
болса, онда Y(s) шығысының соңғы мәні төмендегідей болады:
a. yss lim y t 100
t

b. yss

lim y t
t

1

50
c. yss lim y t
t
d. Жоғарыда көрсетілгендердің ешқайсысы
7. 2.79-суреттегі жүйені қарастырыңыз.
s 4
Gc s
20, H s 1, және G s
.
2
s 12s 65
Барлық бастапқы күйлердің мәні нөлге тең болған кезде, R1s2
кірісі серпін болып табылады, ұйытқымалы қозғалыс
Td s
0, кедергі N s
0 , y t шығысы:. y t 10e 5t 10e 3t
8t
t
e
10e
a. y t
3t
y
t
10
e
10e 5t
b.
20e 8t 5e 15t
c. y t
8. 2.80-суреттегі жиынтық
қарастырыңыз.

сұлба

ретінде

берілген

жүйені

2.80-сурет. Ішкі ілмесі бар жиынтық-диаграмма

9. Тұйық тізбектің түрлену функциясы T s
a. T s
b. T s
c. T s
d. T s

2

s

2

s

2

s

2

s

50
5s 50
20
10s

25

50
5s 56
20
10s 15

Y s R s келесідей:
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10.Тұйық кеңістіктегі дара секіріске серпілісі:
a. y t

20
25

b. y t

1 20te

c. y t

20
25

d. y t

1 2e

20
e
25

t2 e

5t

5t

4te

5t

5t

20
e
25
5t

5t

4te5t

11.y(t) соңғы мәні:
a. yss

lim y t

0.8

b. yss

lim y t

1.0

yss

lim y t

2.0

d. yss

lim y t

1.25

c.

t

t

t

t

12.Дифференциалды теңдеуді қарастырыңыз:
y 2y y u
мұнда y(0)= y (0) = 0 және u(t) дара секіріс мәндерін береді. Осы жүйенің
полюстері:
a. s1

1, s2

1

b. s1

1j, s2

1j

1, s2
2
c. s1
d. Жоғарыда көрсетілгендердің ешқайсысы
13.Тиелген массасы m = 1000 кг болатын арба қаттылығы k = 20,000
N/m серіппесімен еселеуіш көрсеткіші b = 200 Ns/m мәніне тең діріл
арқылы өшіру құрылғысы бар жүк көлігіне тіркелген. 2.81-суретте
көрсетілгендей. Жүк көлігі а = 0,7 м/с2 тұрақты үдеу бойынша
қозғалып келеді.

2.81-сурет. m массасы бар тіркемені (арбаны) тартып келе жатқан жүк көлігі
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Жүк көлігі мен арба жылдамдықтарының арасындағы беріліс функциясы:
50
s 100
20 s
2
s 10s 25

a. T s

5s2

b. T s

100 s
5s2 s 100

c. T s

d. жоғарыда көрсетілгендердің ешқайсысы
14.2.79 с-суреттен тұйық кеңістіктің жүйесін қарастырыңыз.
15, H s

Gc s

1, және G s

s3

50s2

1000
.
4500s 1000

Тұйық кеңістіктің беріліс функциясын және есептің басы мен тұйық
кеңістіктің полюстерін есептеп шығарыңыз.
T s

3

s

a. T s
b. T s
c. T s

15000
, s1
3.70, s2,3
23.15 61.59 j
50s 4500s 16000
15000
, s1
3.70, s2
86.29
2
50s 4500s 16000
1
, s1
3.70, s2,3
23.2 63.2j
s3 50s2 4500s 16000
15000
, s1
3.70, s2
23.2, s3
63.2
3
2
s 50s 4500s 16000
2

15.Тұйық жүйені 2.79 с-суреттен қарастырыңыз.
K s + 0.3
1
Gc s =
,H s
2s, және G s
2
s
s 2 s 10s

45

.

Болжалды түрде, жылдам ауытқудан Td s тұйық кеңістіктің беріліс
0 және N s

функциясы R s
a.
b.
c.
d.

Y s
Td s

3

s

2

8s

s3

8s2

2K

1
25 s

0.6K

90

2K

100
25 s

0.6K

90

Y s
Td s
Y s
Td s

2

8s

2K

Y s
Td s

1
25 s
K s

s

4

3

8s

0 болғанда, Ү нәтижесі:

2K

0.6 K

90

0.3

25 s2

0.6K

90 s
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Дұрыс әріпті өзінің тиісті орнына жаза отырып, терминді оның
анықтамасымен байланыстырыңыз.
a. Сезбек ауытқу мәні

Уақыт мәнімен қатар азайып
отыратын тербеліс

_____

b. Принциптік сұлба

Суперпозиция мен тең құрамдылық
қасиеттерін қанағаттандыратын жүйе

_____

c. Сипаттамалық
теңдеу

Толық өшірмеу немесе шамадан
тыс өшіру теңдеулері арасындағы
шекарада орын алатын діріл арқылы
өшіру жағдайы

_____

d. Шекті сөну

Шегіне жеткен жағдайда діріл
арқылы өшіру уақыт аралығынан
F(s) шығаратын кешендік жиілік
аралығына дейінгі функциялардың
трансформациясы f(t).

_____

e. Сөнбелі тербеліс

Сөнуші тербеліс үдеріске тартушы
жылжымалы құраммен қамтамасыз
ететін құрылғы.

_____

f. Сөну коэффициенті

Сөну жылдамдығы Сөну үдерісін
өлшеу. Секундтық тәртіп бойынша
белгіленген санның сипаттамасымен
теңестіру.

_____

g. Тұрақты ток
қозғалтқышы

Тұрақты токтың қозғалтқышы нөлге
теңестіріле отырып, қалыптасатын
беріліс функциясының бөлгіш
қатынасы.

_____

h. Лаплас түрленуі

Лаплас бойынша алынған кескін жүйе
элементтерінің беріліс функциясын
орындайтын бір бағыттағы
қызметттік блоктар.

_____

i. Желілік
аппроксимация

Сызықтанған жуықтаулық
пайдаланушыға жүйе ішіндегі із
бойынша және тұйық тізбектерден
келетін ауыспалы жуықтаулық
әрекетін орындауға мүмкіндік беретін
ереже.

_____

j. Желілік жүйе

Сызықтанған жүйе қоректену қуаты
басқарушы айнымалы ток ретінде
қолданылатын электрлік жетек.

_____
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k. Мейсон сұлбасының
ережесі

Мейсен бойынша тұйық жүйенің
ережесі Лаплас бойынша шығыстағы
айнымалы токтан Лаплас бойынша
кірістегі айнымалы токқа
бағытталған кескін жылдамдығы.

_____

l. Математикалық
үлгілер

Математикалық үлгілер математика
саласын қолдана отырып, жүйелердің
әрекетін сипаттау.

_____

m. Сигналдық
ағымдық кескін

Сигналдардың өту тарақшалары
шынайы кіріс сигналдарын
утилизациялай отырып, жүйелердің
әрекеттерін зерттеу үшін
қолданылатын жүйелердің үлгісі.

_____

n. Үлгілеу

Үлгілеу бірнеше бағытталған
тармақтармен жалғанған түйіндерден
тұратын сызбадерек және ол
сызықтанған қатынастардың
шимақтық кескіндеу топтары болып
табылады.

_____

o. Түрлену қызметі

Беріліс функциясы нәтижесінде
құрылғының шығыс және кіріс
арасындағы сызықтанған қатынас
болып табылатын жуық шамадағы
үлгі.

_____

ЖАТТЫ@УЛАР
Жаттығулар осы тараудың тікелей қосымшасы және тұжырымдамасы
болып табылады.
E2.1. Е2.1-суретте көрсетілгендей, қатаң түрдегі кері теріс байланыс
e2 , функциясына ие болып табылады. Ал r мәнін 0
сызықтанған y f e
және 4 ауқымында енгізу үшін, шығыс және кірістің үзілген және
тұйықтанған нұсқасын есептеп шығарыңыз, сондай-ақ, олардың
сызбадерегін құрыңыз. Осылайша, жүйенің кері байланысында нәтиженің
анағұрлым сызықтанған қатынасында болатынын дәлелдеп көрсетіңіз.

Е2.1-сурет. Тұйық сұлбаға арналған тұйық ауыстырып қосқыш
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0.17 T
, бойынша берілген температураға
Е2.2. Терморезистордың R R0 e
деген серпілісі бар. Мұнда, R0 10, 000 , R кедергі және T = Цельсия бойынша алынған температура мәні. T 20 C жағдайында жұмыс істеп
тұрған терморезисторға және температура өзгерісінің шағын аралыққа
арналған сызықтанған үлгіні табыңыз.
135 T
Жауабы: R

E2.3. Серіппеге арналған қарқындылық ретіндегі беріліс функциясы Е2.3-суретте көрсетілген, ал серіппелі бәсеңдеткіш жүйесіне арналған
беріліс функциясы Е2.1-суретте көрсетілген. Сызба түрінде y = 0.5 см тепетеңдік нүктесі мен ±1,5 см мәні бойынша әрекет радиусындағы серіппенің
қаттылық еселеуішін табыңыз.

Е2.3-сурет. Серіппенің әрекеті

Е2.4. Лазерлік принтерде компьютерден жылдам басып шығару
мақсатында лазерлік сәуле қолданылады. Лазер кірістегі басқарушы сигнал ретінде орнатылған r(t), сондықтан, бізде мына формула пайда болады:
Y s

Е2.4-сурет.

4 s
2

s

30s

50
200

R s
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Кіріс r(t) лазерлік сәуленің қалаулы орнын білдіреді.
(а) Егер r(t) бірегей сатылы кіріс сигналы болса, шығыс сигналын y(t)
табыңыз.
(b) Соңғы мән қандай болмақ y(t)?
Жауабы: (а) y t

1 0.6e

20t

1.6e

10t

, b yss

1

E2.5. Е2.5-суретте көрсетілгендей, инверттенбеген күшейткіште
амалдық күшейткіш қолданылады. Амалдық күшейткіштің идеалды
үлгісін болжалдап шығарыңыз және v0 vin мәнін анықтаңыз.
Жауабы?

v0
vin

1

R2
R1

Е2.5-сурет. Инверттебеген күшейткіште амалдық күшейткіш қолданылады.

e x функциясымен берілген,
Е2.6. Сызықтанбаған құрылғы y f x
мұнда кіріске арналған әрекет нүктесі x дегеніміз xo 1 болып табылады.
Амалдық нүктенің жанындағы жуық шамамен берілген нақтылы формуланы анықтаңыз.
Жауабы: y ex
Е2.7. Шамның қарқындылығы кері байланыс сұлбасының оптикалық
транзисторы арқылы басқару кезінде тұрақты болып қалады. Кернеудің
мәні төмендеген кезде, шамнан шығатын жарық мөлшері де азая береді
және оптикалық Q1 транзистор аз мөлшердегі ток деңгейін көрсететін болады. Нәтижесінде, қуаты мол транзистор электр тогын баяу өткізеді, ал
электрлі жинақтағышты жылдам ұйықтандырады [24]. Электрлі
жинақтағыштағы кернеу шамдағы кернеуді тікелей басқарады. Жүйенің
принциптік схемасы Е2.7-суретте көрсетілген. Тұйық кеңістіктің беріліс
функциясын табыңыз. I s R s , мұнда I s мәні шамның қарқындылығын
береді және R s мәні жарықтың командасы немесе қалаулы деңгейі болып табылады.
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Е2.7-сурет. Шамды басқару. Сүзгі, қалқатетік, жарыққа төзімді түтік

Е2.8. Басқару жүйелері жөніндегі инженер Н. Минорски американдық
әскери-теңіз флотына арнап, 1930 жылдары кемені басқарудың
инновациялық жүйесін ойлап тапты. Бұл жүйе Е2.8-суретте берілген, мұнда
Y s мәні кеменің бағытын береді, R s мәні қалаулы бағыт болып табылады, ал A s мәні болса бұру тұтқасының көлденең салма бұрышын береді
[16]. Y s / R s беріліс функциясын табыңыз.

Е2.8-сурет. Кемені басқару жүйесі

Жауабы:
Y s
R s

KG1 s G2 s s
1

G1 s H3 s

G1 s G2 s

H1 s

H2 s

KG1 s G2 s s

Е2.9. Матауға қарсы тежегіш жүйесіне ие төрт дөңгелекті автокөлік
өзінің әр дөңгелегіндегі тежеу күшін автоматты түрде басқару мақсатында
электрондық кері байланыс жүйесін қолданады [15]. Тежегіштерді басқару
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жүйесінің үлгі схемасы Е2.9-суретте көрсетілген, мұнда Ff s және FR s
мәндері алдыңғы және артқы дөңгелектердің тежеу күшін білдіреді,
сәйкесінше, R s мәні қатқақ жол үстіндегі қалаулы кері әсер болып табылады. Ff s R s мәнін табыңыз.

E2.9-сурет. Тежегіштерді басқару жүйесі

Е2.10. Автокөлікті пайдаланудағы аса пайдалы реттеу жүйесі оның жүріс
бөлігіне деген белсенді басқару әрекеті болып табылады. Кері байланыстың
дара басқару жүйесінде жұмсартқыш күшімен және өшіргіш күшімен
қамтамасыз етіп отыратын сығылғыш сұйықтық толтырылған күбішесі
бар бәсеңдеткіш пайдаланылады [17]. Күбіше моторлы тістіөзгерткіш
арқылы белсендірілетін тәтекіден, орын ауыстырудан, өлшеуші сенсорлы сезбектен және піспектен тұрады. Піспектің қаттылығы сұйықтықты
сығылыстыратын піспектің орын ауыстыруы арқылы пайда болады. Піспек
орнының ауыстырылуы кезіндегі піспек айналасында орын алатын қысым
теңгерімсіздігінің күші өшіруді басқару әрекетіне қолданылады. Тәтекі
күбішенің ішкі көлемін өзгертіп отырады. Кері байланыстың бұл жүйесі
Е2.10-суретте көрсетілген. Сұлба үлгісін пайдалана отырып, осы құрылғы
үшін сызықтанған үлгі құрыңыз.

E2.10-сурет. Бәсеңдеткіш
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Е2.11. Жұмсартқыш Е2.11-суретте көрсетілгендей, жылжып кету
жағдайына қарсы күш сипатын береді. x0 операция нүктесінен аз ауытқулар
үшін жұмсартқыш константасын табыңыз, мұнда x0 a 1.4; b 0; c 3.5
мәндерін береді.

E2.11-сурет. Жұмсартқыштың сипаттамасы

Е2.12. Кез келген жерде жүре беретін машиналардың жолдан тыс жүру
барысында кездесетін кедергілері көп. Олардың белсенді жүріс бөлігі жол
шарттарында «алға» бағытталған сенсорлы сезбек арқылы басқарылуы
мүмкін. Тарсылдаған дыбысы шыққан қарапайым жүріс бөлігіне мысал
Е2.12-суретте көрсетілген. Сәйкесінше, K1 күшейткішін ауытқу мөлшері
R s
0 мен Td s кедергілері қалаулы деңгейге жеткен кезде, машинаның
дірілдеу жағдайын болдырмайтындай етіп белгілеңіз.
Жауабы: K1 K2

1

Е.2.12-сурет. Белсенді жүріс бөлігі

Е2.13. Е2.13-суреттен кері байланыс жүйесін қарастырыңыз. Y s Td s
және Y s N s беріліс функциясын есептеп шығарыңыз.
Y1 s
беріліс
Е.2.14. Е2.14-суреттен мультивибрациялық жүйе үшін
R2 s
функциясын табыңыз.
Е2.15. Е2.15-суреттен i1 және болғандағы тұйық қисық сызық үшін
дифференциалды теңдеу құрыңыз.
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Е2.16. Орналасу жөніндегі басқару жүйесі ғарыш кемесінің алаңқайы
үшін келесі теңдеу бойынша көрсетілген:
d2 p
dt2

2
1

d
dt

dp
dt
r
0.6

4p
p
2

7 1.
Енгізілген белгісіздіктер төмендегідей:
r(t) = алаңқайдың қалаулы орны;
p(t) = алаңқайдың нақты орны;
υ1(t) = сигналдарды күшейту әрекетіне ену кезіндегі кернеу;
υ2(t) = сигналдарды күшейту әрекетінен шығу кезіндегі кернеу;
θ(t) = жұмсартқыш мотордың орны.
Құрамдас бөлшектерін анықтай отырып, сигнал ағынының
сызбадерегін сызыңыз және жүйенің беріліс функциясын P(s)/R(s)
анықтаңыз.
2

E2.13-сурет. Өлшеуіш дыбысындағы N(s) кері байланыс жүйесі және үдемелі кедергілер
Td(s)

Е2.14-сурет. Мультивибрациялық жүйе
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E2.15- сурет. Электр тізбегі

E2.17. Келесі теңдеуде көрсетілген f серіппелі күшін есептеу.
kx2 ,
1
мұндағы x – серіппені алмастыру. xo
кезіндегі серіппе үшін сызықтық
2
үлгіні анықтаңыз.
E2.18. Қондырғының y шығуы мен x енуі сәйкестендірілген
f

y x 1.4x3 .
xo 1 және xo 2 болатын екі операциялық нүктедегі бекітілген жұмыс
жүйесінің шығу көлемдерін табыңыз.
Екі операциялық нүкте үшін сызықтық үлгі алыңыз және оларды салыстырыңыз.
E2.19. Жүйенің өткізгіш қызметі келесідей:
Y s

15 s 1

.
R s
s 9s 14
r(t) – бұл жалғыз сатылы әсер болғандағы y(t) анықтаңыз.
2t
2.57e 7t , t 0
Жауабы: y t 1.07 1.5e
E2.20. Е2.20-суретте көрсетілген операциялық күшейткіштің
V0 s V s тізбегінің өткізгіш қызметін анықтаңыз. Мінсіз операциялық күшейткіш ұсыну. R1 R2 100k , C1 10 F, және C2 5 F
болғандағы түрлену қызметін анықтау.
2

E2.20 -сурет. Опер күшейткіш тізбегі
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E2.21. Е2.21-суретте нақты позициялық сырғу көрсетілген.
Трансмиссия білігінің үйкелісі bd 0.7 , трансмиссия білігінің
серіппе константасы kd 2, mc 1 және сырғу кезіндегі үйкеліс – bs 0.8
болғандағы X p (s) Xin s өткізгіштік қызметін анықтаңыз.

E2.21-сурет. Нақты сырғу

E2.22. ω серігінің айналу жылдамдығы E2.22-суретте көрсетілген.
L сәулесі ұзындығының өзгеруімен түзетілген ω(s) арасындағы өткізгіш
қызмет және ΔL(s) сәулесі ұзындығының инкременталдық өзгерісі
келесідей
2 s

s
L s

s

4

5 s 1

2

.

Сәуле ұзындығының өзгерісі ΔL(s)=1/s. ω(t) айналу реакциясын
анықтаңыз.
Жауабы:

t

1.6

0.025e

5t

1.625e

t

1.5te

t

E2.22-сурет. Айналу жылдамдығы реттелетін серік

E2.23. Е2.23-суретіндегі жүйе үшін
жүйесінің өткізгіш қызметін анықтаңыз.

T s

Y s R s

тұйық
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E2.23-сурет. Кері байланыстың үш шалысы бар бақылау жүйесі

E2.24. Е2.24-суретте көрсетілген жүйенің жиынтық диаграммасы.
Өткізгіш қызметті анықтаңыз.
T s

Y s R s

E2.24-сурет. Кері байланыстың көптармақты жүйесі

E2.25. Күшейткіштің Е2.25-суретте көрсетілгендей, «тыныштық
3
аймағы» болуы мүмкін. Жақындатылған сызықтық облыста y ax кубтық
теңдеуін қолданатын аппроксимацияны қолданыңыз. Операциялық нүкте
x 0.6 болғанда a белгілеп, сызықтық аппроксимацияны анықтаңыз.

E2.25-сурет. «Тыныштық аймағымен» күшейткіш

Жауабы:

X2 s
F s

1
2

s s2

2
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E2.26. Е2.26-суретте көрсетілген жүйе үшін X2 s F s өткізгіш
қызметін анықтаңыз. Екі масса да тегіс беткейде және k 1 N m .

E2.26-сурет. Тегіс беткейдегі екі біріктірілген масса

E2.27. Е2.27-суретте көрсетілген жүйе үшін Y s Td s
қызметін анықтаңыз.
Жауабы?

Y s
Td s

өткізгіш

G2 s
1

G1 s G2 s H s

E2.27-сурет. Бұзушылығы бар жүйе

E2.28. Е2.28-суретте көрсетілген опер. Күшейткіш тізбегі үшін
V s V s өткізгіш қызметін анықтаңыз [1]. R1 167k , R2 240k ,
R3 1k , R4 100k , және C 1 F . Мінсіз операциялық күшейткішті
шамалаңыз.

E2.28-сурет. Опер күшейткіш тізбегі

E2.29. Е2.29 (а)-суретіндегі жүйе.
E2.29(a)-суретіндегі жиынтық диаграммаға балама болатын E2.29(b)-суретіндегі жиынтық диаграмманың G(s) және H(s)
анықтаңыз.
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(b) E2.29(b)-сурет үшін Y s R s анықтаңыз.

E2.29-сурет. Жиынтық диаграмманың баламасы

E2.30. E2.30-суретіндегі жүйе.
(a) Y s R s жүйесінің тұйық өткізгіш қызметін анықтаңыз.
G s

2

s

10
.
2s 10

(b) R(s) кіру – жалғыз қадам болғанда Y(s) анықтаңыз.
(a)
R4y (t) есептеңіз.

E2.30-сурет. Жалғыз кері байланыстың бақылау жүйесі

E2.31. V(s) үшін бөлшекті рационалды көрсеткішті анықтап,
Лапластың кері түрленуін есептеңіз. Өткізгіш қызмет берілген:
V s

2

s

400
.
8s 400

ТАПСЫРМАЛАР
Жаңа жағдайларға осы тараудың концепттерін алу үшін талап
етілетін тапсырмалар.
P2.1. P2.1-суретіндегі электр тізбегі. Желіде ұсынылған интегродифференциалды теңдеулер жүйелерін алыңыз.
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P2.1-сурет. Электр тізбегі

P2.2. P2.2-суретіндегі динамикалық вибросөндіргіш. Бұл жүйе
теңгерімсіздендірілген компоненттерден тұратын машина дірілін
қатыстыру жағдайларын ұсынады. M2 және k12 параметрлері,
F(t)=asin(ω0t) болғанда M1 басты массасы тұрақты күйде
дірілдемейтіндей етіп таңдалуы мүмкін. Сипатталған жүйенің дифференциалды теңдеуін алыңыз.

P2.2-сурет. Вибросөндіргіш

P2.3. P2.3-суретіндегі біріктірілген рессорлы массалардың
жүйесі. Серіппе массалары шамамен бірдей. Жүйені түсіндіретін
дифференциалды теңдеуді анықтаңыз.

P2.3-сурет. Екі масса жүйесі

P2.4. Сызықтық емес күшейткіш келесі сипаттама арқылы
көрсетілуі мүмкін:
v0 t

2
vin
2
in

v

vin
vin 0

0
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P2.5. Күшейткіш ±0.5 вольт көрсеткіші кезінде vin операциялық нүкте
айналасында қосылады. (a) операциялық нүкте vin 0 болғанда және (b)
операциялық нүкте vin 1 вольт болғанда сызықтық аппроксимация
күшейткішін сипаттаңыз. Әр жағдай үшін сызықтық емес қызмет пен аппроксимация сұлбасын анықтаңыз.
Тармақ арқылы ағатын сұйықтық сызықтық емес теңдеумен
берілуі мүмкін
12

Q K P1 P2
,
Мұндағы түрленушілік Р2.5-суретте көрсетілген және K- константа[2].(a) Сызықтық аппроксимацияны анықтаңыз.

P2.5-сурет. Тармақ арқылы ағатын сұйықтық

Сұйықтық ағымының теңдеуі үшін (b) операциялық нүкте
P1 P2 0 болғанда, (а) бөлігінде алынған аппроксимациямен не
болады?
P2.6. Лаплас түрленуін қолдана отырып, Р2.1-тапсырмасынан
ағымдық I2 s анықтаңыз. Барлық бастапқы нүктелер нөлге тең болатынын болжай отырып, C1 конденсатор кернеуінің бастапқы
ауытқуы нөл, v t – нөл, және C2 кернеуінің бастапқы ауытқуы –
10 вольт.
P2.7. P2.7-суретінде көрсетілген дифференциалды тізбектен
өткізгіш қызметін алыңыз.

P2.7-сурет. Дифференциалды тізбек

P2.8. T-тәрізді сұлба ауыспалы ток бақылау жүйесінде тазартқыш
желі ретінде жиі қолданылады [8]. T-тәрізді сұлба тізбегі P2.8суретте көрсетілген. Желінің өткізгіш қызметі келесі болатынын
көрсетіңіз.
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V s
Vin s
R1 0.5, R2 1, және
нөлдерінің сұлбасы.

1
C

1 2R1Cs R1 R2 C2 s2
.
2R1 R2 Cs R1 R2 C2 s2
0.5

болғанда диаграмманың полюс-

P2.8-сурет. Т-тәрізді сұлба.

P2.9. P2.3-тапсырмасының біріктірілген массалары үшін
X1 s F s өткізгіш қызметін анықтаңыз. Кіші демпфирлеу үшін
s -к е с і н д і с і м е н д и а г р а м м а н ы ң п о л ю с -н ө л д е р с ұл б а с ы,
мұнда M 1, b k 1, және
1 b
0.1.
2 kM
P2.10. P2.2-тапсырмасының дірілді сөндіру жүйесі үшін Y1 s F s
өткізгіш қызметін анықтаңыз.
F t
a sin 0t жағдайында тұрақты күйде дірілдемейтін массасы M1 кезіндегі M2 және k12 қажетті параметрлері.
P2.11. Күшейткіштің үлкен күшін қажет ететін электромеханикалық
жүйе үшін айналмалы күшейткіш жиі қолданылады.

P2.11-сурет. Электрмашиналық күшейткіш пен тұрақты ток қозғалтқышы
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P2.12. P2.12-суреттегі жиынтық-диаграммамен анықталған ашық
реттеуші тізбек үшін K көлемін анықтаңыз, мұндағы y(t) 1ast ∞ егер
r(t)– дара кіру сигналы. Бастапқы нөлдік жағдайында.

P2.12-сурет. Реттеудің ашық тізбегі.

P2.13. P2.13-суреттегі реттеудің электрмеханикалық ашық тізбегі.
Тұрақты жылдамдықпен қозғалатын генератор қозғалтқыш кернеуін
қамтамасыз етеді. Мотордың Jm инерциясы мен bm үйклісі бар.

P2.13-сурет. Мотор мен генератор

[8,19]. Электрмашиналық күшейткіш – бұл күштік айналмалы
күшейткіш. Р2.11-суретте электрмашиналық күшейткіш пен сервомотор
s Vc s өткізгіш қызметін анықтап, жүйенің жиынтықкөрсетілген.
диаграммасын сызыңыз. Мұнда d k2iq және q k1ic өткізгіш қызметін
анықтап, жүйенің блок-диаграммасын сызыңыз. υg генераторлық кернеуі if
қозу тогына пропорционалдығын білдіреді.
P2.14. Айналмалы жүктеме тұрақты токтың басқармалы электрмоторымен өткізгіш жүйе арқылы біріктірілген. Мотор сызықтық болуды көздейді.
Шығу жүктемесіндегі тест нәтижелері 0.5 s шамасында 1 rad/s
жылдамдығына жетеді, мұнда 80V константасы мотордың электрқысқыштарына беріледі. Бекітілген шығу жылдамдығы – 2.4 rad/s.
s Vf s моторының rad/V кезіндегі өткізгіштік қызметін анықтаңыз.
Индукция мәнсіз болуы ықтимал (2.18-суретті қара). Сондай-ақ,
қысқыштарға берілген 80 V – бұл магнитудасы 80 V болатын қадамдық
ену.
P2.15. Р2.15-суретте сипатталған серіппе-масса жүйесін қарастырыңыз.
m масса қозғалысын сипаттау үшін дифференциалды теңдеуді анықтаңыз.
0 бастапқы күйінде x(t) жүйесінің реакциясын
x 0
x0 және x 0
анықтаңыз.
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Р2.15-сурет. Аспалы серіппелі-массалық жүйе

Р2.16. Келесі алгебралық теңдеулер жиынтығын ұсыну үшін сигналдар кескінін алу, мұнда х1 және х2 тәуелді ауыспалылар болып есептеледі,
ал 6 және 11 енгізбелі болады:
x1 + 1.5x2 = 6, 2x1 4x2 11.
Келесі формула арқылы ауыспалы тәуелдінің мәнін анықтау. Сигнал
кескіні үшін Мейсон формуласы арқылы х1 шешілген соң, Крамер ережесі
бойынша шешімі анықталсын.
Р2.17. Координатаға қатысты х3(t) әйгілі қозғалысына жататын
механикалық жүйе Р2.17-суретте көрсетілген (а). Қозғалыстың екі тәуелсіз
теңдеуін анықтау (b). Бастапқы шарты нөл болатын Лаплас түрленуі
жағдайында қозғалыс теңдеуін анықтау (с). Теңдеулер жүйесін ұсына отырып, сигнал кескінін салу (d).

Р2.17-сурет. Механикалық жүйе

Сигнал кескіні үшін Мейсон формуласы бойынша Т13(s) мен х1(s) және
х3(s) арасындағы қатынасты алу. Сигнал кескіні үшін Мейсон формуласы
бойынша матрицалық әдістермен Т13(s) алу үшін қажетті жұмысты салыстыру.
Р2.18. LC көптүйінді сұлба Р2.18-суретте көрсетілген. Сұлбаны сипаттайтын теңдеулерді келесідей көрсетуге болады:
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I1

V1
Ia

Va Y1, Va
Va

I1

V2 Y3, V2

Ia Z2 ,
Ia Z4.

Теңдеулерден ағын кескінін жасап, V2(s)/ V1(s) түрлену қызметін
анықтау

Р2.18-сурет. LC көптүйінді сұлбасы

Р2.19. Кернеу қайталағышы (буферлік күшейткіш) Р2.19-суретте
көрсетілген. T v0 vin 1 болатынын көрсетіңіз. Мінсіз операциялық
күшейткіш қолданылсын.

Р2.19-сурет. Буферлік күшейткіш

Р.2.20. Бастамашы қайталағыш толық шығу кедергісін, сондай-ақ бара
күшейткішті қамтамасыз етеді. Принциптік сұлба Р2.20(а)-суретте, ал кіші
сигнал үлгісі Р2.20(b)-суретте көрсетілген. Тізбек өрістік транзисторды
R1
қолданып, содан соң шамалы тұтастықты жасайды. Жылжу үшін R2
R2 болатынын болжаңыз. (а) Күшею коэффициентін есептеңіз. (b)
және Rg
Егер gm = 2000
және Rs = 10k , егер Rs R1 R2 .болғанда, өсімді
есептеңіз. (с) Тізбектік теңдеуді білдіретін құрылымдық сұлбаны салыңыз.
Р2.21. Механикалық кері байланысы бар қадағалаушы гидрожетек Р2.21
[18]-суретте көрсетілген. Күш поршенінің А тең учаскесі бар. Δz аз мөлшерлі
қақпақша қозғалған кезде, май цилиндрге дейін р · Δz жылдамдықпен өтеді,
мұндағы р – саңылау коэффициенті. Майдың енгізу қысымы шамамен
тұрақты мән болады. Геометриядан біз келесіні анықтадық,
z

k

l1

l2
l1

x

y

l2
.
l1 y

(а) Осы механикалық жүйе үшін тұйық сигнал кескінін немесе
құрылымдық диаграмманы анықтаңыз. (b)Y(s)/X(s) түрленуінің тұйық
қызметін алыңыз.
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Р2.20-сурет. Бастамашы қайталағыш немесе ортақ науасы, өрістік транзисторы бар
күшейткіш.

Р2.21-сурет. Қадағалаушы гидрожетек
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P2.22. Р2.22-суретте осьтерінде үйкеліссіз ілініп, орталық нүктелерінде
серіппемен қосылған екі тілшік көрсетілген [1]. Әр тілшік ұзындығы L
салмақсыз шарық ұшындағы М массасымен ұсынылғанын болжаңыз.
Сонымен қатар, аздаған жылжуды және синусы мен косинусы үшін
сызықтық жанасуды қолдануға болатынын болжаңыз. Егер 1 = 2 болғанда,
шарықтар арасында орналасқан серіппе тартылмаған. Ену күшейткіші
ƒ(t) көрсетілген, ол тек сол жақ шарыққа әсер етеді. (а) Қозғалыс теңдеуін
есептеп, құрылымдық диаграммасын салыңыз. (b) T(s) = 1(s)/F(s)
түрлену қызметін есептеңіз. T(s) s-жазықтығындағы T(s) полюстер мен
нөлдерінің орналасуын салыңыз.

Р2.22-сурет. Ұзындығы L әр шарық пен серіппе L/2-де орналасқан.

P2.23. Жалпы эмитері бар транзистор күшейткішіне аз сигнал
жағдайындағы баламалық сұлба Р2.23-суретте көрсетілген. Транзистор
күшейткішіне Rf кері байланыс резисторы енеді. vce/vin технологиялық
коэффициентін есептеңіз.

Р2.23-сурет. СЕ күшейткіші

P2.24. Екі транзисторлық қатардағы кернеу бойынша кері байланысты күшейткіш P2.24(а)-суретте көрсетілген. Осы ауыспалы токтың
принциптік сұлбасына жылжу резисторлары мен статикалық конденсаторлар жатпайды. Сұлбаны көрсететін құрылымдық диаграмма Р2.24(b)суретте берілген. Бұл құрылымдық диаграммаға әдетте нақты жанасуды білдіретін hre әсері жатпайды және R2 + RL >> R1 жол береді (а) vo/vin
кернеуінің өсімін есептеңіз. (b) ic2/ib1 ток өсімін есептеңіз. (c) vin/ib1 толық
ену кедергісін есептеңіз.
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P2.25. Х.С. Блек 1927 ж. терістік кері байланысты күшейткіш
құрылысымен әйгілі болды. Бұдан үш жыл бұрын ол тура байланысты түзету
атауымен белгілі сұлба жобалау әдісін ашқан деген дерек кең тараған [19].
Соңғы зерттеулер бұл әдістің керемет күшейткіш тұрақтандырғышына
қол жеткізуге болатынын көрсеткен. Блек күшейткіші Р2.25(а)-суретте
1924 ж. жазылған қалпында, ал құрылымдық диаграммасы Р2.25[b]суретте көрсетілген. Y(s) шығу мен R(s) кіру арасындағы, сондай-ақ
шығу мен Тd(s) ауытқу арасындағы түрлену қызметін есептеңіз. G(s)
P2.25(а)-суретінде көрсетілген μ түріндегі күшейткішті белгілеу үшін
қолданылады.

P2.24-сурет. Кері байланыс күшейткіші

P2.25-сурет. Х.С. Блек күшейткіші

P2.26. Роботқа қармау құрылғысының үлкен жүктемесімен қол
элементіндегі мәнді иілгіш жатады [6, 20]. Роботтың екі массалы үлгісі
P2.26-суретте көрсетілген. Y(s)/F(s) түрлену қызметін анықтаңыз.

P2.26-сурет.
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P2.27. Магниттік аспадағы пойыздар жоғары жылдамдықты, болат рельстердегі болат дөңгелектердің төменгі үйкеліс альтернативасын
қамтамасыз етеді. Ауа саңылауындағы пойыз қалтқылары P2.27-суретте
көрсетілген [25]. FL левитациялық күші «өлшеу» шарғысындағы i орау тогымен бақыланып, шамамен келесі формула арқылы көрсетіледі:
FL = k

i2
z2

мұндағы, z – ауа саңылауы. Бұл күш төмен бағытталған F=mg күшіне қарсы
қойылады. Тепе-теңдік шартына жуықталған z ауа саңылауы мен бақылау
тогының арасындағы сызықтандырылған қатынасты есептеңіз.

P2.27-сурет. Пойыз қиығының көрінісі

P2.28. Қалалық экологиялық жүйенің көпконтурлы үлгісіне келесі
ауыспалылар жатады: қаладағы адам саны (P), модернизация (M), қалаға
көші-қон (C), тазарту құрылғылары (S), сырқаттар саны (D), бактериялар/
облыс (B), қалдықтар мөлшері/облыс (G), мұндағы ауыспалылар белгісі
жақшаларда берілген. Келесі кездейсоқ тізбектер шамаланады:
G
B
D
P
1. P
M
C
P
2. P
M
S
D
P
3. P
M
S
B
D
P
4. P
Сәйкес өсім белгілерін қолдана отырып, берілген себептік байланыстар
үшін сигнал кескінін салыңыз. Сіздің ойыңызша әр коэффициент қандай
болады, оң әлде теріс пе?
Мысалы, S-тің B-ге себептік байланысы теріс, себебі тазарту
құрылғыларының жақсаруы облыстағы бактериялардың кемуіне әкеледі.
Осы төрт сұлбаның қайсысы оң, ал қайсысы кері теріс байланыс болып табылады?
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P2.29. Біз иілген арқалықтағы айналмалы шарды Р2.29-суретте
көрсетілгендей етіп теңестіргіміз келеді. i қозғалтқышының кіріс тогы
мәнсіз үйкелісі бар айналу сәтін бақылайды деп есептейміз. Арқалықты
көлденең дерлік теңестірсек (φ= 0), φ аздаған ауытқуын аламыз. X (s)/I
(s) түрлену функциясын анықтап, φ(s), X(s) жәнеI (s) көрсететін түрлену
қызметін білдіретін құрылымдық диаграмманы салыңыз.

Р2.29-сурет. Иілген арқалық пен шар

P2.30. Кері байланыс жүйесіндегі өлшем немесе тетік элементі жүйенің
нақтылығы үшін маңызды [6]. Тетіктің динамикалық жауабы да маңызды.
Тетік элементтерінің көпшілігі түрлендіру қызметіне ие.
H s

k

s 1
Орналасудың фототетігі τ = 4 μs және 0.999 < k < 1.001 мәніне ие деп
болжайық. Серпу кезіндегі жүйе жауабын алып, жылдам жауап қайтаратын
к анықтаңыз, яғни соңғы мәннің 98 % алудың ең жылдам уақытын
анықтаңыз.
P2.31. Екі кіру және екі шығу элементі бар басқарудың интерактивті
жүйесі P2.31-суретте көрсетілген. Y1 s R1 s және Y2 s R1 s үшін
шешімін табыңыз, мұндағы R2= 0.

Р2.31-сурет. Интерактивті жүйе
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Р2.32. Жүйе тұтас иілгіш белдікпен біріктірілген екі электр
қозғалтқышынан тұрады. Белдік сондай-ақ, жылдамдықты өлшеуге
және белдікті тарылтуға арналған бұрылмалы кронштейн арқылы өтеді.
Басқарудың негізгі мәселесі қозғалтқыштың айналу мезеттерінің өзгеруі
арқылы жылдамдықты реттеу мен белдікті тарылтудан тұрады.
Практикалық жүйенің мысалы мата өндірісі үдерісіндегі жіп бір
шарғыдан екіншісіне жоғары жылдамдықпен айналуымен ұқсас. Бұл
екі шарғы арасындағы жіп белгілі бір шектегі жылдамдық пен кернеудің
бақылануын қажет ететіндей өңделеді. Жүйе үлгісі P2.32-суретте
көрсетілген. Y2(s)/R1(s) табыңыз. Y2-ні R1-ден тәуелсіз ететін жүйе
қатынасын анықтаңыз.

Р2.32-сурет. Қозғалтқыштың біріккен жетектер үлгісі.

Р2.33-сурет. Бос айналымдарды бақылау жүйесі
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P2.33. Р2.33-суретте көрсетілгендей отындық қозғалтқыштың бос айналымдарды бақылау жүйесінің Y(s)/R(s) арналған түрлену қызметін
анықтаңыз.
P2.34. Ескірген жүк автокөлігі-пикаптың бір дөңгелегіне арналған
аспа жүйесі P2.34-суретте көрсетілген. Көлік құралының массасы мен
дөңгелек массасы – m2. к1 тұрақты серіппе аспасы мен шина к2 серіппесінің
тұрақтысы болып табылады. Амортизаторды демпферлеу тұрақтысы –
b. Көлік құралының жолдағы соққыға жауабын көрсететін Y(s)/Х(s)
түрлену қызметін анықтау.

Р2.34-сурет. Жүк автокөлігі – пикаптың аспасы

P2.35. Кері байланысты бақылау жүйесінің құрылымы P2.35суреттегідей. (a) құрылымдық диаграммамен қозғалту, сондай-ақ (b) сигнал кескіні мен сигналға арналған Мейсон формуласы арқылы Y(s)/R(s)
тұйық жүйесінің өткізгіш қызметін анықтаңыз. (c) Келесі жағдайда K1
және K2, өсімін таңдаңыз, критикалық сөнген сатылы кіріс сигналындағы
тұйық жүйенің кері байланысы s = –10 шамасына тең. (d) Сатылы кіріс
сигналына критикалық сөнген жауапты көрсетіңіз. Соңғы мәннің 90 %
алу үшін сатылы кіріс сигналына қанша уақыт қажет?

Р2.35-сурет. Көпконтурлы кері байланыс жүйесі

Р2.36. Жүйе P2.36-суретте көрсетілген. (a) сызықтық сигнал үшін
қарапайым бөлшектерге бөліну мен y(t) анықтаңыз, r (t) = t,t > 0. (b) (a)
бөлігі үшін y (t) жоспарын алып, t = 1.0 c үшін y(t) табыңыз. (c)t > 0 үшін
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y(t) импульсына жүйе жауабын анықтаңыз. (d)(c) бөлігі үшін y(t) жоспарын алып, t = 1.0 сүшін y(t) анықтаңыз.

Р2.36-сурет. Үшінші рет жүйесі

Р2.37. u(t) кіріс күші бар екі массалы жүйе Р2.37-суретте көрсетілген.
Егер m1 = m2 = 1, онда K1 = K2 = 1. Жүйені сипаттайтын дифференциалды
теңдеулер қатарын анықтаңыз.

Р2.37-сурет. Екі массалы жүйе

Р2.38. Шиыршықты осциллятор Р2.38-суретте көрсетілгендей, ұзын
жіңішке шыбықтың ұштарында орналасқан екі болат сферадан тұрады.
Шыбық жіңішке сымға ілінген, бұл сымды сындырмай көп рет бұрауға
болады. Құрылғы 4000 градусқа дейін бұралады. Қозғалыс амплитудасы
10 градусқа дейін әлсіреуі үшін қанша уақыт өтеді? Жіңішке сымның 2
× 10–4 Н м/рад. тұрақты айналмалы серіппесі бар және сфераның ауадағы
макромолекулалар үйкелісінің коэффициенті 2 × 10–4 Н м с/рад. делік. Сфера массасы – 1кг.

Р2.38-сурет. Шиыршықты осциллятор
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Р2.39. Р2.39-суретіндегі сұлба үшін V0(s) шығу кернеуінен түрленуді
анықтаңыз. t<0 жағдайында сұлба тұрақты күйде деп санайық. t = 0
жағдайында қозғалтқышты қосу 1 контактан 2-ге бір мезетте қозғалады
деп санайық.

Р2.39-сурет. Электрондық сұлбаның үлгісі

P2.40. Амортизаторлық құрылғы көліктің жағымсыз дірілдерін кеміту
үшін қолданылады. Тұтқыр сұйықтық тәрізді қою маймен Р2.42-суретте
көрсетілгендей, дөңгелектер арасындағы кеңістік майланады. Діріл артқан
кезде бұл екі дөңгелектің салыстырмалы қозғалысы демпфер жасайды.
Құрылғы дірілсіз айналған кезде, ешқандай салыстырмалы қозғалыс және
демпферлеу болмайды. θ1(s) және θ2(s) анықтаңыз. Білік серіппесінің константасы – К, және b – сұйықтықты демпферлеу константасы деп санайық.
Жүктеменің айналмалы мезеті – T.

Р2.40-сурет. Демпфер қимасының көрінісі

P2.41. Кардан аспасындағы қозғалтқышпен ракетаны бүйірлік
бақылауы суретте көрсетілген. h – қажетті траекториядан бүйірлік ауытқу
және V – ракетаның үдемелі жылдамдығы. Тс – қозғалтқыштың бақылау
айналмалы мезеті және Тd – ашындыру мезеті. Жүйенің сызықтық үлгісінің сипаттамалық теңдеуін есептеңіз және тиісті түрлену қызметтерімен
құрылымдық диаграмманы салыңыз.
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Р2.41-сурет. Кардан аспасындағы қозғалтқышы бар ракета

Р2.42. Супермаркетте азық-түлік кодтарын, баспа мен өндірісте кодтарды оқу тәрізді қосымшаларда Р2.42-суретте көрсетілгендей, сканер қолданылады. Айна айналатындықтан, бұрыштық жылдамдыққа
пропорционалды үйкеліс күші пайда болады. Үйкелістің тұрақты шамасы 0,06 Н с /рад тең, ал инерция мезеті 0,1 кг/м2 тең болады. Шығыс
ауыспалы жылдамдық – ω(t). (a) Қозғалтқыш үшін дифференциалды
теңдеуді анықтаңыз. (b) Қозғалтқыштың кіріс айналмалы мезеті – дара
сатылы қызмет болғандағы және t = 0 кезіндегі бастапқы жылдамдық 0.7
болғандағы жүйе жауабын анықтаңыз.

Р2.42-сурет. Оптикалық сканер

Р2.43. Тегершіктердің толық жиынтығы 2.5-кестенің 10-тармағында
көрсетілген. Тегершіктердің серпіні мен үйкелісін көрсетпеңіз, бір тегершік
орындайтын жұмыс басқа тегершіктің орындайтын жұмысына тең бо-
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лады деп санайық. 2.5-кестенің 10-тармағында берілген қатынастарды
анықтаңыз. Сондай-ақ, Tm және TL айналмалы мезеттер арасындағы
қатынасты анықтаңыз.
P2.44. Тегершіктердің толық кешені Р2.44-суретте көрсетілгендей
қатқыл цилиндр жүктемесімен байланысты. G2 және Jm қозғалтқыш білігі
мен тегершіктердің серпіні. Қозғалтқыш білігіндегі (a) жүктеме серпіні
мен (b) Т айналмалы мезетті анықтаңыз. bL – жүктеме кезіндегі үйкеліс,
ал bm – қозғалтқыш білігіндегі үйкеліс деп санайық. Сондай-ақ, ρ – дискке жүктеме тығыздығы, n – өткізгіш саны болсын. Көмек: T = T1 + Tm –
қозғалтқыш білігіндегі айналмалы мезет.

Р2.44-сурет. Қозғалтқыш, тегершіктер және жүктеме

Р2.45. Робот-манипуляторлардың күші мен адамдардың ақыл-ойын
пайдалану, толтырғыш (бір заттың кемшілігін толтырғыш екінші зат) деп
аталатын манипуляторлар класы зерттелді [22]. Толтырғыш адам күшін
арттыру үшін адам қолданатын белсенді манипулятор ретінде анықталған.
Адам Р2.45-суретте көрсетілгендей, U(s) кірісін қамтамасыз етеді.
Толтырғыштың соңғы нүктесі – P(s). U(s) және F(s) үшін P(s) шығысы
келесі формуламен анықталсын:
P s

Р2.45-сурет. Толтырғыш үлгісі

T1 s U s

T2 s F s

2-тарау

218

P2.46. P2.46 (a)-суретте көрсетілгендей, жүк көлігіне қосылатын
жүктеме Ғ күшінің пайда болуына әкеледі, ал шина иіледі. Шина
қозғалысының үлгісі P2.46 (b)-суретте көрсетілген. Түрлену қызметін
анықтаңыз.
X1 s F s

Р2.46-сурет. Жүк көлігін демеу үлгісі

Р2.47. Бактағы h(t) су деңгейі Р2.47-суретте көрсетілгендей,
ажыратылған жүйеде бақыланады. ia айналымындағы токпен бақыланатын тұрақты ток қозғалтқышы қақпақшаны аша отырып, білікті
бұрады. Тұрақты ток қозғалтқышының индуктивтілігі мәнсіз, яғни La =
0. Сондай-ақ, қозғалтқыш білігі мен қақпақшаның айналмалы үйкелісі де
мәнсіз, яғни b = 0. Бактағы су биіктігі:
h t =

1.6

t

h t

dt,

қозғалтқыш константасы – Кm = 10, ал қозғалтқыш білігі мен қақпақша
серпіні – J = 6 × 10 –3 кгм2.
(а) h(t) және υ(t) үшін дифференциалды теңдеу мен (b) H(s)/V(s)
түрлену қызметін анықтаңыз.
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P2.47-сурет. Бактағы су деңгейі үшін ажыратылған контурдағы реттеу жүйесі

Р2.48. Р2.48-суретте көрсетілген сұлба озық-кешіктірмелі фильтр деп
аталады.
(а) V2(s)/V1(s) түрлену қызметін анықтаңыз. Мінсіз операциялық
күшейткіш болсын деп санайық.
(b) Егер R1=100 к , R2=200 к . C1 = 1 μФ болғандағы V2(s)/V1(s)
анықтаңыз.
(с) V2(s)/V1(s) үшін қарапайым бөлшектерге тарауды анықтаңыз.

P2.48-сурет. Озық-кешіктірмелі фильтр

Р2.49. Тұйық шеңбер бойымен реттеу жүйесі Р2.49-суретте көрсетілген.
(а) Түрлену қызметін анықтаңыз
T s
Y s R s .
(b) Т(s)полюстері мен нөлдерін анықтаңыз.
(c) R(s) = 1/s дара сатылы қызмет енгізілуін қолданып, Y(s) үшін
қарапайым бөлшектерге таралу мен қалдық мәнін табыңыз.
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P2.49-сурет. Дара кері байланыспен бақылау жүйесі

(d) у(t) кестесін жасап, T(s) шынайы және кешендік полюстерінің
әсерін талқылау. Сигналға кешендік полюс па, әлде шынайы полюс басым
бола ма?
P2.50. Басқарудың тұйық жүйесі P2.50-суретте көрсетілген.
(а) T(s) = Y(s)> R(s) өткізгіш қызметін анықтаңыз.
(b) T(s) нөлдері мен полюстерін табыңыз.
(c) R (s) = 1/s дара сатылы енгізу сигналын қолданыңыз және Y үшін
қарапайым бөлшектерге таралымдарды, (s) қалдық мәндерін алыңыз.
(d) у(t) кестесін жасап, T(s) шынайы және кешенді полюстердің әсерін
талқылау. Сигналға кешендік полюс па, әлде шынайы полюс басым бола
ма?
(е) Дара сатылы енгізу үшін у(t) соңғы мәнін анықтаңыз.

P2.50-сурет. Үшінші реттегі кері байланыс жүйесі

P2.51. P2.51-суретіндегі екі массалы жүйені қарастырайық. Жүйені
сипаттайтын көптеген дифференциалды теңдеулерді анықтаңыз.

P2.51-сурет. Екі серіппе мен бір амортизаторы бар екі массалы жүйе
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КРДЕЛІ ТАПСЫРМАЛАР
AP2.1. Зәкірде реттелетін кернеуі бар тұрақты ток қозғалтқышы
жүктеме жетегі болып табылады. Кіріс кернеуі 5 V. t = 2 секунд кезіндегі
жылдамдық 30 рад/с, ал t ∞ кезіндегі тұрақты жылдамдық 70 рад/с.
(s)/V (s) өткізгіш қызметін анықтаңыз.
AP2.2. Жүйенің AP2.2-суретте көрсетілгендей, блок-сызбасы бар.
Өткізгіш қызметін анықтаңыз.
T s

Y2 s
R1 s

.

Y2 s -ні R1 s -ден, шығу T(s) = 0 теңдеуімен бөлу тиімдірек. Шешімге
жету үшін G5 s -ні басқа Gi s түрінде таңдаңыз.

AP2.2-сурет. Басқару жүйесінің өзара іс-қимылы

AP2.3.AP2.3-суреттен кері байланысты басқару жүйесін қарастырайық.
Келесіден байқау қателігін анықтаңыз.
E s

R s

Y s .

0 болғанда)
(а) Тиісті H(s) кіріс бұзушылығы жоқ кезіндегі (яғни Td s
кез келген R(s) кіруге байқау қателігі нөлге тең болатындай етіп анықтаңыз.
(б) (а) бөлігінде анықталған H(s) көмегімен, Td s бұзушылығы үшін Y(s) са0.
рынын анықтаңыз, мұндағы енгізу R s
0 болғанда, ерікті бұзушылық үшін Y s
0 алуға бола ма?
(с) Gd s
Жауабыңызды түсіндіріңіз.

2-тарау

222

AP2.3-сурет. Кіріс бұзушылығы бар кері байланыс жүйесі

AP2.4. Жылулық жүйесін қарастырайық,
T s

1
,
q s
Ct s QS 1 Rt
мұндағы T s шешімі – жылу үдерісі салдарынан температуралардың әр
түрлілігі, q(s) енгізу – жылыту элементінің жүйесіндегі жылу ағымының
жылдамдығы. Жүйе параметрлері Ct , Q, S және Rt . Жылу жүйесі 2.5-кестеде көрсетілген. (а) q s 1 / s дара ауытқуының жүйе сигналын
анықтаңыз. (b) t
∞ болатындықтан, (а) бөлігіндегі әдісте анықталған
ауытқуға жауаптың мәні қандай? Бұл бекітілген реакция ретінде белгілі.
(c) Сатылы кіріс сигналына жүйе реакциясының жылдамдығын арттыру
үшін Ct , Q, S және Rt жүйе параметрлерін қалай таңдайтыныңызды
сипаттаңыз.
AP2.5. AP2.5-суретінде көрсетілген үш себет жүйесі үшін қозғалыс
теңдеуін табыңыз. Жүйенің u1 , u2 және u3 кірісі мен x1 , x2 және x3 үш
шығысы бар. Коэффициенті тұрақты екінші қатардың үш қарапайым дифференциалды теңдеуін алыңыз. Мүмкін болса, қозғалыс теңдеуін
матрицалық нысанда жазыңыз.

AP2.5-сурет. Үш кірісі мен үш шығысы бар үш себет жүйесі

AP2.6. АР2.6-суретінде көрсетілгендей, аспалы кран құрылымын
қарастырайық. Себет қозғалысы мен жүк көтергіштігін сипаттайтын
қозғалыс теңдеуін жазыңыз. Себет массасы – М, пайдалы жүктеме масса-
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bx түрінде

AP2.6-сурет. (а) Спейс шаттл Атлантисты ұстап тұрған аспалы кран (Фото: НАСА/Джек
Пфаллер); (b) аспалы кран құрылымының сұлбалық көрінісі

AP2.7. Бірлікті кері байланысы бар жүйені, AP2.7-суретінде
сипатталған жиынтық сұлбаны қарастырайық. Импульсті кедергіге
жүйенің аналитикалық жауабын есептеңіз.

AP2.7-сурет.

Gc (s)

K бақылаушысымен дара кері байланысы бар басқару жүйесі

y(t) 0.1 қол жеткізу үшін жүйе жауабының импульстық
бұзушылығына талап етілетін К күшейткіш коэффициенті мен минималды өлшемінің қатынасын анықтаңыз. K > 0 делік. К қандай мәнінде жауап
бұзушылығы келесіге тең болады y(t) = 0,1, у (t) = 0,05?
AP2.8. AP2.8-суретте көрсетілген кабельді атанақты басқару жүйесін
қарастырайық. A және K мәндерін анықтаңыз, мұндайда салыстырмалы
қайта реттеу P.O. 10% және бекітілген күйдегі болжалды жылдамдық 50
м/с. Тұйық жүйенің ерекшелігін есептеңіз. Аналитикалық түрде у(t)
тұйық жүйесінің сипаттамасын есептеп, жауап пен Р.О. талапқа сай
келетінін растаңыз.
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AP2.9. AP2.9-суретіндегі инверттік операциялық күшейткішті
қарастырайық. V0 s Vi s өткізгіш функциясын анықтаңыз. Өткізгіш
функциясы келесідей болатынын көрсетіңіз:
G s

V0 s
Vi s

KP

K1
s

KD s,

Мұндағы Kp, K1 және KD күшейткіш коэффициенттері C1, C2, R1 және R2
қызметтері болып табылады. Бұл сұлба пропорционалды-интегралды-дифференциалды (ПИД) тергеуші болып табылады (ПИД реттеушілері туралы
7-бөлімде толығырақ).

AP2.8-сурет. Кабелді атанақ басқару жүйесі

AP2.9-сурет. ПИД-реттеуші ұсынатын инверттеуші операциялық күшейткіш

ЖОБАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
CDP2.1. Біз машинаға арналған үстелді CDP2.1-суретте
көрсетілгендей етіп қойғымыз келеді. Атанақ жүкарбасы бар күш-жетек
қозғалтқышының бұранда беріліспен салыстырғанда, кейбір жағымды
қасиеттерге ие. Күш берілісінің үйкеліс коэффициенті төмен және
саңылауы жоқ. Алайда, ауытқуларға бейім. CDP2.1-кестеде көрсетілген
параметрлер үшін CDP2.1(а)-суретінде көрсетілген күш берілісін
құрастырыңыз. Беріліс тұтқышқа бекітілген атанақ жүкарбасы бар
зәкірдегі реттелмелі кернеуі бар тұрақты ток қозғалтқышын қолданады.
Итергіш қарнақ жіңішке қозғалмалы үстелді жылжытады. Тиек ауа
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мойынтірегін қолданады, сондықтан оның үйкелісі мәнсіз. CDP2.1(b)суреттен біз ажыратылған үлгі мен оның осы тапсырмадағы өткізгіш
қызметін қарастырамыз. Ескертулер мен ұсыныстар кейін енгізіледі.

CDP2.1-сурет. (а) Күш жетегі, атанақ жүкарба және сызықтық тиек; (b) Үлгінің жиынтық
сұлбасы

DP2.1. Басқару жүйесі DP2.1-суретте көрсетілген. G2 s және H2 s
өткізгіш қызметтері жазылған. Y s / R s тұйық жүйесінің өткізгіш
қызметі 1-ге тең болатындай, G1 s және H1 s өткізгіш қызметтерін
анықтаңыз.
CDP2.1-кесте. Зәкір, ж&карба және тиектегі кернеуі реттелетін
тZра>ты ток >оз=алт>ышына арнал=ан &лгілік параметрлер
Ms

Тиек массасы

5.693 кг

Mb

Итергіш қарнақ массасы

6.96 кг

Jm

Атанақ, тұтқыш, қозғалтқыш және
тахометрдың серпіні

10.91·10–3 кг м2

r

Атанақ радиусы

31.75·10–3 м

bm

Қозғалтқыштың сөнуі

0,268 N мс/рад

Km

Мезеттік коэффициент

0.8379 N m/amp

Kb

ЭДС қарсы коэффициент

0.838 V с/рад

Rm

Қозғалтқыштық кедергі

1.36 Ω

Lm

Моторлық индукция

3.6 mH
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DP2.1-сурет. Өткізгіш қызметін таңдау

DP2.2. Теледидардың телевизиялық сәулелік сұлбасы DP2.2суретінде көрсетілген. Кернеу 24 V тең болатындай етіп, G белгісіз электр
өткізгіштігін таңдаңыз.
Әр өткізгіш сименсте берілген (S).
DP2.3. r(t) = t, t ≥ 0 қара жәшікке G(s) өткізгіш қызметімен беріледі.
Бастапқы шарттар нөлге тең болғандағы соңғы шығыс жауабы келесідей
болады:
y t

e

t

1
e
4

2t

3
4

1
t, t
2

0.

Бұл жүйе үшін G (s) анықтаңыз.
DP2.4. DP2.4-суретінде көрсетілгендей, фильтр сұлбасы қызметін
атқаратын күшейткіштің жедел сұлбасы. Мінсіз ОК (операциялық
күшейткіш) жағдайындағы тізбектің өткізгіш қызметін анықтаңыз. Кірісі
υ1(t) = At, t ≥ 0, болғандағы υ0(t) анықтаңыз.

DP2.2-сурет. Телевизиялық сәулелік сұлба
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DP2.4-сурет. Операциялық күшейткіш сұлбасы

DP2.5. Маятникті дискімен жұмыс істейтін сағатты қарастырайық.
Ұзындығы L маятник өзегін маятникті диск ұсатып тұрады. Маятник өзегі салмақсыз қатқыл жұқа өзек, ал маятникті дискінің салмағы
m деп қарастырайық. L маятник ұзындығын жүріс аралығы 2 секунд
құрайтындай етіп салыңыз. Талап етілгендей 2 секунд аралығындағы
әрбір «тик» пен «так» 1 секундты құрайды.
бұрыштары аз болса, sin
. Неліктен үлкен
Талдаудағы
сағаттардың көпшілігі 1,5 м немесе одан да ұзын болатынын түсіндіре аласыз ба?

«тик»

1 секундқа кейін

«ток»

DP2.5-сурет. (а) Кәдімгі сағат Маятник өзегі (ізетті келісім Superstock фотосуретте)
Маятникті диск және (b) маятниктің сұлбалық көрінісі
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КОМПЬЮТЕРЛІК ТАПСЫРМАЛАР
CP2.1. Екі көпмүшені қарастырайық
s2

p s

7s 10

және
q s

s

2.

Келесіні есептеңіз.
(a)

p s q s

(b) нөлдер мен полюстер G s

q s
p s

(c) p 1
CP2.2. CP2.2-суретте көрсетілген тұйық жүйені қарастырайық.
(а) Кері байланыс сериялары мен қызметтерінің көмегімен тұйық
жүйенің өткізгіш қызметін есептеңіз.
(b) Тұйық жүйенің сатылы қызметі бар дара өтпелі қызметін есептеп,
шешімнің соңғы мәні 2/5 болатынына көз жеткізіңіз.

CP2.2-сурет. Теріс кері байланыспен басқару жүйесі

CP2.3.Дифференциалды теңдеуді қарастырайық
y 4y 3y
,
y 0
0 және u t дара ауытқу. у(t) аналитикалық
мұндағы, y 0
шешімін тауып, алынған сатылы қызметтерді аналитикалық шешім мен
ауытқу реакциясымен салыстыра отырып, тексеріңіз.
CP2.4. CP2.4-суретте көрсетілген механикалық жүйені қарастырайық.
Берілетін мән f(t), ал шешімі у(t). М-файлды қолдана отырып, f(t)-ден у(t)-ге
өткізгіш қызметін анықтаңыз және дара сатылы шығыс сигналына ауытқу
жүйесін құрастырыңыз. m 10, k 1, және b 0.5 болсын. Шығыс
сигналының ауытқу шыңы шамамен 1,8 болатынын көрсетіңіз.
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CP2.4-сурет. Масса мен сөндіргіштің механикалық серіппесі

CP2.5. Бір оське қатысты тұрақтандырудың серіктік жүйесі CP2.5суретіндегі жиынтық сұлбада көрсетілуі мүмкін. Реттеушінің k, а, және b
ауыспалы параметрлері және J ғарыш кемесі серпінінің сәті. Серпіннің номиналды сәті J 10.8 E8 (слаг ft2) болсын делік.
Реттеуші параметрлері k 10.8 E8, a 1, және b 8.
s d s тұйық жүйесінің өткізгіш қызметін есептеу үшін
(а) T s
м-файл сценарийін құрастырыңыз.
(b) 10 ° шығыс ауытқу үшін ауытқу реакциясын есептеп, құрастырыңыз.
(с) Серпіннің нақты сәті әдетте белгісіз және уақыт өте келе баяу өзгеруі
мүмкін. J 20 % және 50 % кемігендегі ғарыш кемесінің ауытқуға реакциясын салыстырыңыз. k 10.8 E8, a 1, бақылаушы параметрлерін, b = 8
және 10° ауытқу реакциясын қолданыңыз. Өз нәтижелеріңізді талқылаңыз.

CP2.5-сурет. Ғарыш кемесінің бір осіне қатысты тұрақтандыру жүйесінің жиынтық
сұлбасы

CP2.6. CP2.6-суреттегі жиынтық сұлбаны қарастырайық.
(а) CP2.6-суретіндегі жиынтық сұлбаны кішірейту үшін М-файлды
қолданыңыз және тұйық жүйенің өткізгіш қызметін есептеңіз.

230

2-тарау

CP2.6-сурет. Көпілмекті кері байланыс басқару жүйесінің блок-сұлбасы

(b) pzmap қызметін қолдана отырып, графикалық түрде тұйық жүйе
өткізгіш қызметінің полюстер мен нөлдер картасын жасаңыз.
(с) Полюс пен нөлдер қызметін қолдана отырып, тұйық жүйенің
өткізгіш қызметінің бір мәнді нөлдері мен полюстерін анықтап,
алынған нәтижелерді (b) бөлігіндегі нөлдер мен полюстер картасымен
салыстырыңыз.
CP2.7. CP2.7-суретте көрсетілген қарапайым маятник үшін келесідей
сызықтық емес қозғалыс теңдеуі берілген
g
t
sin
0,
L
2
0
мұнда L 0.5m, m 1kg, және g 9.8 m s . Сызықтық емес теңдеу
тепе-теңдік нүктесіне бекігенде, уақыт ішіндегі инвариантты сызықтық үлгі
аламыз,
g
t
0,
L
0
30 болғандағы сызықтық және
Маятниктің бастапқы бұрышы
сызықтық емес маятник құрастыру үшін М-файл жасаңыз, содан соң
ерекшеліктерді түсіндіріңіз.

CP2.7-сурет. Қарапайым маятник
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CP2.8. Жүйенің өткізгіш қызметі бар.
X s
R s

20 z s
2

s

3s

z
20

.

R s z 5,10 және 15 параметрлері үшін дара ауытқу болғандағы
жүйе жауабын құрастырыңыз.
CP2.9. CP2.9-суретінде кері байланыс басқару жүйесін қарастырайық,
мұнда
G s

s 1
және H s
s 2

1
s 1

.

(а) М-файлды қолдана отырып, тұйық жүйенің өткізгіш қызметін
анықтаңыз.
(b) pzmap қызметінің көмегімен полюс пен нөлдер картасын алыңыз.
Тұйық жүйенің полюстері мен нөлдері қайда?
(с) Полюстер мен нөлдерді жоюға бола ма? Егер болса, тұйық жүйенің
өткізгіш қызметіндегі жалпы полюстер мен нөлдерді жою үшін minreal
қызметін қолданыңыз.
(d) Өткізгіш қызметіндегі жалпы полюстер мен нөлдерді жоюдың
маңызы неде?

CP2.9-сурет. Дара емес кері байланыс басқару жүйесі

CP2.10. CP2.10-суреттегі жиынтық сұлбаны қарастырайық. Келесі тапсырмаларды орындау үшін М-файл жасаңыз:
(а) Тұйық жүйенің ауыспалы сипатын есептеңіз (яғни, R s 1 s және
Td s
0 ) және күшейтілген бақылаушы қызметі ретінде Y(s) анықталған
шешім мәнін құрастырыңыз.
(b) Тұйық жүйе ауыспалы сипаттарының бұзушылығын есептеңіз
0
(яғни, R s
(c) Кіріс жауап пен бұзылған жауап үшін тұрақты мән ретінде К мәнін
анықтаңыз.
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CP2.10-сурет. Жиынтық сұлба R(s) кірісі мен
ланыс жүйелері.

Td s кіріс бұзушылығы бар дара кері бай-

ТАПСЫРМАЛАРДЫ ЖАУАПТАРЫ
Дұрыс немесе бұрыс: (1) Бұрыс; (2) Дұрыс; (3) Бұрыс; (4) Дұрыс;
(5) Дұрыс;
Көптік таңдау: (6) b; (7) а; (8) b; (9) б; (10) c; (11) а, (12) а, (13) c, (14) а,
(15) а Сөздердің сәйкес келуі (жоғарыдан төмен қарай тәртіпте): e, j, d, h,
a, f, c, b, k, g, o, l, n, m, i

ТЕРМИНДЕР МЕН ТСІНІКТЕМЕЛЕРІ
Параллельді ауыспалы – элементтің екі ұшындағы мәндер айырмасын
өлшеу жолымен анықталған ауыспалы.
Электржетек – шығаруды қамтамасыз ететін үдерісті шақыртатын
құрылғы. Бұл үдерісті тудыратын күшті қамтамасыз ететін құрылғы.
Ұқсас ауыспалылар – электр, механикалық жылу және сұйықтық
жүйелермен байланысты, ұқсас шешімдері бар, есептеушіге ұқсас дифференциалды теңдеулері бар кез келген баламалы жүйелердегі тәрізді бір
жүйе шешімін ұзарту мүмкіндігін қамтамасыз ететін ауыспалылар.
Болжамдар / Долбарлар – міндетті және дәлелді қажет етпейтін
жағдайлар мен шарттарды көрсететін мәлімдемелер. Басқару жүйелерінде
болжамдар әдетте қарастыру сатысындағы жүйелердің физикалық сатылы үлгілерін қарапайымдандыру үшін қолданылады, бұл басқармалы әсер
есебін шешімді етеді.
Жиынтық сұлбалар – жүйе элементтерінің өткізгіш қызметтерін
ұсынатын бір бағытты, операциялық жиынтықтар.
Үшайыр – кіріс және шығыс ауыспалылардың тәуелділігін байланыстыратын сигналдар бағанындағы бір бағытты жол бөлігі.
Сипаттамалық теңдеу –өткізгіш қызмет бөлімін нөлге теңестіру жолымен жасалған қатынас.
Тұйық жүйенің өткізгіш қызметі – кері байланыс немесе тура
байланыстың барлық ілмектері жабылып немесе басқаша есептелген
кездегі жүйелерді біріктіру үшін кіріс және шығыс сигнал қызметі.
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Негізінен жиынтық сұлба немесе ағым сигналы графигінің кемуімен алынады.
Кулондық демпфирлеу – үйкеліс күшінің үлгісі массалық жылдамдықтың сызықтық емес қызметі болып, нөлдік жылдамдықта үзілетін
механикалық жапқыш түрі. Ол сондай-ақ құрғақ үйкеліс ретінде белгілі.
Критикалық демпфирлеу – толық демпфирленбеген және артық демпфирленген шекарадағы сөну.
Сөнген тербелістер – уақыт өте келе амплитудасы кемитін тербеліс.
Салыстырмалы демпфирлеу – демпфирлеу шамасы. Екінші қатардағы
сипаттамалық теңдеу үшін шексіз сан.
Тұрақты ток қозғалтқышы – бақылаушы ауыспалы ретінде кіріс
кернеуін қолданатын электржетегі.
Дифференциалды теңдеу – қызмет дифференциалдарын қосқандағы
теңдеу.
Қателік сигналы – R s қалаулы шешім мен Y s іс жүзіндегі шешім
R s Y s .
арасындағы айырма, демек E s
Соңғы мән – жауап жойылғаннан кейін барлық құрамдастардың
соңында шығатын мән. Тұрақты мән деп те аталады.
lim sY s ,
Соңғы мән теоремасы – теорема келесіні көрсетеді lim y t
t
s
мұндағы Y s Лаплас түрленуі y t .
Лапластың кері түрленуі – F s кешенді жиілік облысының f t жол
бере отырып, қызметінің түрленуі.
Лаплас түрленуі – f t қызметінің уақытша облыстан кешенді жиілік
облысқа, F s жол бере отырып, түрленуі.
Сызықтық Аппроксимация – құрылғының кірісі мен шығысының
арасындағы сызықтық тәуелділіктің шамалы үлгісі.
Сызықтық жүйе – суперпозиция мен біртектілік қасиеттерін
қанағаттандыратын жүйе.
Сызықтандырылған – сызықтық жасалған немесе сызықтық нысанға
орналастырылған.
Тейлор қатары түріндегі аппроксимациялар әдетте физикалық
жүйелердің сызықтық үлгілерін алу үшін қолданылады.
Ілмек – сигналдардың өтуін бастамалап, аяқтайтын жабық жол, бірнеше
түйін бір жолда екі рет қиыспайды.
Мейсон циклының ережесі – жүйедегі жолдар мен ілмектерді бақылай
отырып, өткізгіш қызметіне қол жеткізуге мүмкіндік беретін ереже.
Математикалық үлгілер – математиканы қолдана отырып, жүйе
әрекетін сипаттау.
Өзіндік жиілік – демпфирлеу нөлге тең болғанда, екі күрделі полюстерде болатын өзіндік тербеліс жиілігі.
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Қажетті шарт – Қалаулы әсер немесе нәтижеге жету үшін орындалуы
тиіс шарт немесе пайымдау. Мысалы, сызықтық жүйе үшін u1 t u2 t
шығыстары y1 t y2 t жауабынан шығуы қажет, мұнда u1 t шығысы
y1 t жауабынан шығып, u2 t кірісі y2 t жауабынан шыққан.
Түйін – сигналдардың өту бағанындағы тармақтар немесе өтпелілердің
кірісі мен шығысы.
Жанаспайтындар – ортақ түйіні жоқ сигналдар өтетін бағандағы
екі ілмек.
Аса демпферленген – демпферлік коэффициенті 1 болғандағы жағдай.
Жол – сигналдар өтетін бағанда бір сигналдан (түйіннен) екінші сигналға
(түйінге) өте алатын тармақталу немесе тармақтарды үздіксіз бірізділігі.
Өрістер – өткізгіш қызметінің полином-бөлімдерінің түбірлері (яғни,
сипаттамалық теңдеу түбірлері).
Кері байланыстың оң жүйесі – кері байланыстағы жүйе, мұндағы
шығыс сигналы артқа беріліп, кіріс сигналына қосылады.
Тіректі кіріс сигнал – R s арқылы белгіленетін, жиі қалаулы нәтиже
беретін басқару жүйесінің кірісі.
Қалдықтар – Y s кіріс үлесінің артуымен байланысты ki Константалар, шешім форматта жазылғанда, қалдық полюсті болады.
Сигналдардың өту кестесі – бірнеше бағытталған тармақтармен
байланысқан түйіндерден тұратын диаграмма, және бұл сызықтық
қатынастардың графикалық жиынтығы.
Симуляция – шынайы кіріс сигналдарын қолдана отырып, жүйе
қызметін зерттеуге арналған жүйе үлгісі.
Тұрақты күй – жойылған жауаптардан тұратын барлық ауыспалылар
соңындағы мән. Соңғы мән деп те аталады.
s-жазықтық берілген күрделі сан s s jw болатын кешенді жазықтық,
х осі (немесе көлденең ось) s – осі болады, ал у осі (немесе тік ось) j-осі болады.
Тейлор қатары – дәрежелік қатар келесідей анықталады
g

m

x0

m

. m үшін бұл жүйе үлгісінің функциясын
m!
түзету үшін қолданылатын аппроксимация.
Тура ауыспалы – элементтің екі ұшында да бір мәнге ие болатын
ауыспалы.
Уақыт тұрақтысы – көрсетілген пайыз бойынша бір күйден екіншісіне
ауысу үшін жүйеге қажетті уақыт аралығы.
Бірінші қатардағы жүйе үшін тұрақты уақыт шамасы қадамдық енгізу
есебінен 63,2 % көрсететін мәні.
Өткізгіш қызмет – Лаплас шығыс ауыспалысының Лаплас кіріс мәніне
түрлену қатынасы.
g x

m 0

x

x0
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Жеткіліксіз демпферленген – демпферлеу коэффициенті 1 болатын
жағдай.
Дара кері байланыс – кері байланыс тізбегінің күшеюі бірегей болатын
кері байланыс басқару жүйесі.
Тұтқыр демпфер – үйкеліс күшінің үлгісі масса жылдамдығына тура
пропорционалды болатын механикалық демпфер түрі.
Нөлдер – өткізгіш қызмет көпмүшесінің алым түбірі.
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ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ
Бұл тарауда біз, жүйені модельдеу уақыт аймағындағы әдіс арқылы
есептелінеді деп болжаймыз. Бұрынғыдай, n -ретті жай дифференциалдық
теңдеуді сипаттайтын физикалық жүйені қарастырамыз. Күйдің айнымалысы ретінде белгілі (бірмәнді) айнымалылар тобын қолдану арқылы біз
бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер тобын ала аламыз. Біз
модельдегі компакты матрицаны қолдану арқылы бірінші ретті теңдеулерді
топтаймыз. Уақыт аймағында модельдің айнымалы күйі компьютер
шешіміне және анализіне оңай беріледі. Графтың ағымдық сигнал моделі
мен модельдің айнымалы күйінің арасындағы қатынас қарастырылатын
болады. Бірнеше қызықты физикалық жүйелер, соның ішінде ғарыштық
станциялар және принтер жолағының қозғалтқышы көрсетілген және
анализденген. Тарау модельдің айнымалық күйінің дамуымен аяқталады.

КҮТІЛЕТІН Н ТИЖЕЛЕР
3-тарауды аяталуымен, студенттер:
айнымалы күй, дифференциалдық теңдеу күйін және ақырлы теңдеуді
түсінуге;
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айнымалы күй моделі физикалық жүйенің динамикалық қозғалысы
ретінде бейнелеуге болатындығын және жиынтық сұлба және сигнал
өту графигі көрсетілуі мүмкін екендігін түсінуге;
айнымалы күйдің модель арқылы транспонирленген функция моделін
алу және керісінше жағдайлар жайлы білуге;
айнымалы күйдің модельдерінің шешу әдістері және уақытша
сипаттаманы алудағы транспонирленген матрицаның күйі жайлы
білуге;
Басқару жүйесін жобалау кезіндегі айнымалы күйдің модельдеуінің
маңызды рөлін білуге міндетті.

3.1. КІРІСПЕ
Өткен тарауларда біз анализге бірнеше қажетті қадамдар және кері байланыс жүйесін жобалауын зерттедік. Лаплас түрлендіруі с комплекс айнымалысы арқылы өрнектелетін алгебралық теңдеулер жүйесін бейнелейтін
дифференциалдық теңдеуді трансформациялау үшін қолданылады. Осы
алгебралық теңдеу арқылы біз қатынастың енгізу-шығару функциясын
енгіздік.
Сандық компьютерге қолжетімділік оны практикалық түрде көз
жеткізуге мүмкіндік береді. Уақыт аймағында әдістер уақыт және
көпөлшемді жүйе бойынша өзгеретін, тек сызықтық емес теңдеу үшін
қолданылады.
Уақыт бойынша өзгеретін басқару жүйесі, уақыт бойынша өзгеретін
бір немесе бірнеше параметрлерден тұратын жүйені бейнелейді.
Мысалы, зымыранның салмағы уақыт функциясы ретінде өзгереді,
ұшу кезінде отын ретінде шығындалады. 2.6-тарауында айтылғандай,
көпөлшемді жүйені бірнеше шығыс және кіріс сигналдары ретінде
қарастырамыз.
Басқару жүйесі есебінің қойылымы уақыт аймағындағы шешімі
сандық компьютерді қолданудың қарапайымдылығына сүйенеді.
Сондықтан біз дифференциалдық теңдеулер жүйесі арқылы берілген
динамикалық жүйені қарастырамыз.
Басқару жүйесінің уақыттық көрінісі қазіргі басқару теориясы мен
тиімді жүйесінде маңызды болып табылады. 11-тарауда, біз басқару
жүйесінің уақыт аймағы әдісі арқылы тиімді жолдарына ие боламыз. Бұл
тарауда, біз басқару жүйесінің уақыттық көрінісін сипаттаймыз.
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3.2. ДИНАМИКАЛЫ ЖЙЕНІ АЙНЫМАЛЫ КЙІ
Анализдің уақыттық аймағында және басқару жүйесін жобалауда
жүйенің күйі ұғымы қолданылады [1–3,5].
Жүйенің күйі айнымалылар тобын бейнелейді, оның мәні кіру
сигналы мен теңдеуі, динамиканы бейнелейтін және болашақ күйді
қамтамасыз етеді.
Динамикалық жүйе үшін жүйенің күйі айнымалы күйлердің
[x1 (t), x2 (t),..., xn (t)] тобы терминімен өрнектеледі. Бұл күйлердің айнымалы күйі болашақ жүйенің іс-әрекетін анықтайтын және қозу сигналы
белгілі. 3.1-суретте көрсетілген жүйені қарастырайық, мұндағы, y1 (t) және
y2 (t) шығу сигналдары және u1 (t) және u2 (t) кіріс сигналдары болып
табылады.

3.1-сурет. Жүйенің жиынтық сұлбасы

Жүйе үшін айнымалы күйлердің тобы (x1 (t), x2 (t),..., xn (t)) , 3.1-суретте
көрсетілген, бастапқы уақыт мәні t0 -де айнымалы күйдің бастапқы мәні
[x1 (t0 ), x2 (t0 ),..., xn (t0 )] болатын жиын, ал кіріс сигналы u1 (t) және u2 (t) ,
T t0 үшін шығыстың және айнымалы күйдің болашақ мәнін анықтау
жеткілікті [2].
Айнымалы күйдің бейнелеуі нағыз жүйе күйінің бейнелеуі және
болашақ реакцияны анықтау үшін қолдануы мүмкін, ол динамика
арқылы өрнектелетін кірістің және теңдеудің қозуымен өрнектеледі.
Жалпы түрде динамикалық жүйе 3.2-суретінде көрсетілген. Айнымалы күйдің қарапайым мысал ретінде ON-OFF сөндіргіш күйі табылады.
Ал, қайтақосқыш не жабық, не ашық жағдайда болады және сәйкесінше,
қайтақосқыштың күйі екі күйдің бірін ғана қабылдауы мүмкін. Осылайша,
егер біз заманауи күйдегі қайта қосқыштың күйін t0 -де білсек және егер
кіріс орындалса, онда біз элемент күйінің болашақ мәнін анықтауымызға
болады.
Динамикалық жүйені көрсететін айнымалы күйдің жиын ұғымын
серіппелі массалы толқу жүйесі арқылы реттесек болады, 3.3-суретте
көрсетілгендей. Айнымалы күйдің реті (нөмірі) айнымалы күйдің зардабынан құтылу үшін біршама аз болу керек. Айнымалы күйлердің тобы бейнелеу үшін жеткілікті, бұл жүйе өзінде жағдайға және массаның
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жылдамдығына ие. Сондықтан біз айнымалы күйлердің тобын (x1 , x2 )
анықтайтын боламыз, мұндағы,
y(t) және x2 (t)

x1 (t)

dy(t)
.
dt

Дифференциалдық теңдеу жүйенің жағдайын бейнелейді және негізі:
M

d2 y
dt2

b

dy
dt

ky

u(t).

(3.1)

түрінде жазылады.

3.2-сурет. Динамикалық жүйе

(3.1) теңдеуін жазу үшін айнымалы күй терминінде белгілі айнымалы
күйін қою арқылы келесіні аламыз:
M

dx2
dt

bx2

kx1

u(t).

(3.2)

3.3-сурет. Жүйенің серіппелі масса глушителі

Осылайша, серіппелі массалы толқу жүйесін топ ретінде қарастыратын
бірінші текті дифференциалдық теңдеуді бейнелейтін теңдеуді өрнектейміз
dx1
dt

x2

(3.3)

және
dx2
dt

b
x2
M

k
x1
M

1
u.
M

(3.4)
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Басқа мысал ретінде жүйенің айнымалы күйдің сипаттамасын, 3.4-суретте көрсетілгендей RLC сызбасын қарастырамыз. Бұл жүйенің күйі
(x1 , x2 ) айнымалы күйінің тобымен бейнеленетін, мұндағы, x1 - vc (t) конденсатор күші және x2 iL (t) индикатор тогы. Бұл айнымалы күйдің
таңдауы қанағаттандырарлықтай, себебі жиналған энергия осы айнымалы
күйдің терминімен бейнеленуі мүмкін:
1 2 1 2
LiL
Cvc .
(3.5)
2
2
Сондықтан x1 (t0 ) және x2 (t0 ) токтың жалпы бастапқы энергиясын және
T t0 болғанда жүйенің күйін қамтамасыз етеді. RLC белсенділігі төмен
ток үшін айнымалы күйдің мәні тәуелсіз сақтау энергиясының элементтер
санына тең болу керек. Кирхгоф заңынан біз, конденсаторда күшінің өзгеру
жылдамдығын бейнелейтін бірінші ретті дифференциалдық теңдеуді
аламыз:
ic

C

dvc
dt

u(t)

iL .

(3.6)

Кирхгоф заңына күш бірінші ілмек үшін индуктор тоғының
жылдамдығын бейнелейтін теңдеуді қамтамасыз етеді:
L

diL
dt

vc .

RiL

(3.7)

Бұл жүйенің шығуы сызықтық алгебралық теңдеу арқылы көрсетілген:
v0 RiL (t).

3.4-сурет. RLC сызбасы

Біз (3.6) және (3.7) теңдеулерін қайтадан топ түрінде екі бірінші ретті
дифференциалдық теңдеу, x1 және x2 айнымалы күйі термині арқылы
dx1
dt

1
x2
C

1
u(t)
C

(3.8)

және
dx2
dt

1
x1
L

R
x2
L

(3.9)
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жазуға болады. Онда шығу сигналы:
y1 (t) v0 (t)

Rx2 .

(3.10)

(3.8) және (3.9) теңдеулерін және токтың бастапқы шартын [x1 (t0 ), x2 (t0 )]
пайдалана отырып, біз жүйенің болашақ жағдайын және оның шығуын
анықтай аламыз.
Жүйені бейнелейтін айнымалы күйі керемет топ деп айта алмаймыз,
айнымалы күйінің бірнеше баламалы топтары таңдалуы мүмкін. Мысалы,
екінші ретті жүйе үшін серіппелі массалы толқу жүйесі немесе RLC тізбегі
секілді, айнымалы күйі кез келген екі тәуелсіз сызықты x1 (t) және x2 (t)
комбинациясы болуы мүмкін. RLC тогы үшін біз екі күштің vc (t) және
vL (t) айнымалы күй тобын таңдасақ болар еді, мұндағы, vL индуктивтілікке
*
*
түскен күш. Онда жаңа айнымалы күйі x1 және x2 ескі x1 және x2 айнымалы күйімен байланысты, яғни:
x1*

vc

x1

(3.11)

және
x2*

vL

vC

RiL

x1

Rx2 .

(3.12)

(3.12) теңдеуі индуктор күші мен ескі айнымалы күйдің vc арасындағы
қатынасты көрсетеді. Негізгі жүйе, айнымалы күйдің тобынан алынған
бірнеше нұсқалар бар, олар энергияны анықтайды, сәйкесінше,
динамикалық жүйені бейнелейді. Бұл негізі айнымалы күй тобынан
таңдалады, оны оңай өлшесе болады.
Құрылғының моделін құрастырудың баламалы қадамы болып граф
байланысын қолдану болып табылады. Граф байланысы электрлік,
механикалық, гидравликалық және жылулық жүйелерде, сонымен қоса,
әртүрлі типтік элементтер комбинациясы үшін қолдануы мүмкін [7].
Жүйенің айнымалы күйі ПЭМ жүйесінің динамикалық жағдайымен
бейнеленеді. Инженердің қызығушылығы бірінші кезекте физикалық
жүйеде, мұнда айнымалы күштер, ток, жылдамдық, орналасу, қысым,
температура және соған байланысты физикалық айнымалылар. Сонда да,
жүйе күйінің концепциясы физикалық жүйенің анализімен шектелмейді
және әсіресе, биологиялық, әлеуметтік және экономикалық анализде пайдалы. Бұл жүйе үшін концепция күйі ретінде кеңейтілген, кең көзқарас
бойынша болашақ жүйенің жағдайын бейнелеуге қабілетті айнымалылар
болып табылады.
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3.3. ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ ТЕДЕУДІ КЙІ
Жүйенің реакциясы [x1 (t), x2 (t),..., xn (t)] айнымалы күймен жазылған
бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер жиынымен бейнелейді және
кірісі (u1 , u2 ,..., um ) . Ал сызықты бірінші ретті дифференциалдық
теңдеулер жиыны:
x1

a11x1

a12 x2

a1n xn

b11u1

b1m um ,

x2

a21x1

a22 x2

a2n xn

b21u1

b2m um ,

xn

an1x1

an2 x2

ann xn

bn1u1

bnm um ,

(3.13)

жазылады. Мұндағы, x dx / dt. Осылайша, бұл дифференциалдық
теңдеулер тобын матрицалық түрде:
x1

a11 a12

a1n

x1

d x2
dt

a21 a22

a2n

x2

xn

an1 an2

ann

xn

b11

b1m

u1
.

bn1

bnm

(3.14)

um

деп жазуға болады. Айнымалы күйден тұратын матрица бағанын күйдің
векторы деп атап,
x1
x

x2

.

(3.15)

xn
түрінде жазамыз. Кіріс сигналының векторы u арқылы анықталады. Онда
жүйені дифференциалдық теңдеу тұжырымдамасы ретінде ықшам түрде
жазуымызға болады:
x Ax Bu.
(3.16)
(3.16) түріндегі дифференциалдық теңдеуді жиі теңдеудің күйі деп
атайды.
А матрицасы n n ретті, ал В матрицасы n m ретті матрица.
Дифференциалдық теңдеудің күйіне жүйенің және кіріс сигналындағы
жүйе күйінің өзгеру жылдамдығы жатады. Жалпы жағдайда сызықтық
жүйенің шығысы айнымалы күйі мен шығыс теңдеуінің кіріс сигналымен
байланысты:
y

Cx

Du,

(3.17)
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мұндағы, у шығыс сигналдарының жиынын айтады, вектор түрінде
берілген. Кеңістіктегі күйдің көрінісі (немесе айнымалы күйдің көрінісі)
өзіне дифференциалдық теңдеу күйін және шығыс теңдеуін қосады.
Біз (3.8) және (3.9) теңдеулерін 3.4-суреттегі RLC үшін
дифференциалдық теңдеудің айнымалы күйін алу үшін қолданамыз:
1
C
x
1
R
F L

1
C u(t)
0

0
x

(3.18)

және шығыс үшін
R

3, L

1 және C

y [0 R]x.
1 / 2 болғанда, келесіні аламыз:
0 2
x
1 3

x

(3.19)

2
u
0

және
y [0 3]x.
Дифференциалдық теңдеу күйінің шешімі (3.16-теңдеу) бірінші ретті
дифференциалдық теңдеудің шешімін табу әдісі арқылы алыну мүмкін.
Бірінші ретті дифференциалдық теңдеуді қарастырайық
x

bu,

ax

(3.20)

at
мұндағы, x(t) және u(t) уақытқа тәуелді скаляр функция. Шешімді e
түрінде іздейміз. (3.20) теңдеуіне Лаплас түрлендіруін енгізу арқылы, біз
келесіні аламыз
sX(s) x(0) aX(s) bU (s);
түрлендірсек

x(0)
s a

X (s)

b
s

a

U (s).

(3.21)

Сөйтіп, (3.21) теңдеуін кері Лаплас түрлендіруі арқылы
t

x(t)

e a (t ) bu( )d .

e at x(0)

(3.22)

0

түрінде жазамыз. Біз жалпы дифференциалдық теңдеудің шешімі (3.22)
теңдеуі және экспоненциалды түрде болады деп күтеміз.
e At

exp(At)

I

At

A 2t 2
2!

...

A kt k
k!

...

(3.23)
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Матрицалық экспоненциалды функция барлық ақырлы t және кейбір
A-да жинақталатындай анықталады [2]. Онда дифференциалдық теңдеудің
шешімі
x(t)

t

exp(At)x(0)

0

exp A(t

) Bu( )d

(3.24)

(3.24) теңдеуі (3.16) теңдеуіне Лаплас түрлендіруін енгізу арқылы тексере аламыз:
X(s)

[sI

A] 1 x(0)

[sI

A] 1 BU(s),

(3.25)

1

Ô(s) бұл Лаплас түрлендіруі Ô(t) exp(At). (3.25)Мұнда [sI A]
ке кері Лаплас түрлендіруін енгізу арқылы және оң жақтағы екінші
қосылғыш Ô(s)BU(s) -ке ие екенін ескеріп, (3.24) теңдеуін аламыз. Экспоненциалды функциялы матрица жүйенің реакциясын бейнелейді және
фундаментальді немесе Ô(t) транспонирленген матрицасының күйі деп
атайды. Осылайша, (3.24) теңдеуін
t

x(t)

Ô(t)x(0)

Ô(t

)Bu( )d

(3.26)

0

түрінде жазсақ болады. Жүйенің шешімі (яғни, u
x1 (t)

ô11 (t)

ô1n (t)

x1 (0)

x2 (t)

ô21 (t)

ô2n (t)

x2 (0)

xn (t)

ôn1 (t)

ônn (t)

xn (0)

.

0 болғанда):

(3.27)

Сондықтан транспонирленген матрица күйінің анықтамасы үшін
барлық бастапқы шарттар 0-де бекітіледі, тек бір айнымалы күйден басқа,
ал әрбір айнымалы күйдің шығысы анықталған. Яғни ôij (t) термині i -ші
ретті айнымалы күйдің реакциясы, ал бастапқы және нөлдік шартта j -шы
ретті айнымалы күй. Біз бұл байланысты келесі тарауда транспонирленген
матрицаның коэффициенттерін бағалау үшін бастапқы шарт пен айнымалы күйдің арасында қолданамыз. Сонда да, біз алдымен, бірнеше сәйкес
күйдің өту сигналын құрып алуымыз керек және осы графтар ағымдарының
қолдануына байланысты жүйенің орнықтылығын зерттеуіміз керек.
3.1-МЫСАЛ. Екі айналмалы арба.
3.5-суретте көрсетілген жүйені қарастырайық. Айнымалы суретте
белгіленген және оны келесі түрде анықтаймыз: M1 , M2 арба массасы,
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p, q арбаның орналасуы, u ішкі күш, k1 , k2 серіппе тұрақтысы және
b1 , b2 тежеу коэффициенті. M1 массасының еркін денесінің сызбасы
3.6(b)-суретінде көрсетілген, мұндағы, P, Q M1 және M2 жылдамдығы.
Біз арба біршама қырылып тербелуге ие. Біз бар болатын кез келген
қырылып тербетуді қарастырамыз.

3.5-сурет. Екі айналмалы арба

Енді, сәйкес еркін дене диаграммасына күш және сәйкес бағыт
қолданған, ондай болса, біз Ньютонның екінші заңын қолданамыз (күштің
массасы дене массасына, оған жылдамдықты көбейткенге тең), сөйтіп,
әрбір масса үшін қозғалыс теңдеуін аламыз. M1 массасы үшін бізде:
M1 p

u

fs

fd

u

k1 ( p

q)

b1 ( p

q)

бар, немесе
M1 p

b1 p

k1 p

u

k1q

b1q ,

(3.28)

мұндағы, p, q M1 және M2 -нің жылдамдығы.
Тура солай M2 үшін
M2q

k1 ( p

q)

b1 ( p

q)

k2q

b2q

немесе
M2q

(k1

k2 )q

(b1

b2 )q

k1 p

b1 p .

(3.29)

Біз қазір, (3.28) және (3.29) теңдеулері арқылы екінші ретті
дифференциалдық теңдеу үлгісін алдық. Енді кеңістіктегі күйдің үлгісін
анықтай аламыз:
x1

p,

x2

q.

Біз баламалы түрде және x2 q анықтай аламыз. Кеңістіктегі күй
моделі жалғыз емес. x1 және x2 туындыларын x3 және x4 арқылы
белгілесек, сәйкесінше,
x3 x1 p,
(3.30)
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x4 x2 q.
Егер x3 және x4 туынды алсақ, сәйкесінше,
x3

p

b1
p
M1

k1
p
M1

x4

q

k1 k2
q
M2

k1
q
M1

1
u
M1

b1 b2
q
M2

k1
p
M2

(3.31)
b1
q,
M1
b1
p,
M2

(3.32)

(3.33)

мұнда, p үшін қатынасты (3.28) теңдеуде және q үшін қатынасты (3.29)
теңдеуде қолданамыз. Бірақ p x3 және q x4 болғандықтан, (3.32)
теңдеуін
k1
x1
M1

x3

k1
x2
M1

b1
x3
M1

b1
x4
M1

1
u
M1

(3.34)

және (3.33) теңдеуді
x4

k1
x1
M2

k1 k2
x2
M2

b1
x3
M2

b1 b2
x4
M2

(3.35)

деп жазуға болады. Матрицалық түрде (3.30), (3.31),(3.34) және (3.35)
теңдеулерін:
x Ax Bu
түрінде жазуға болады. Мұндағы,
x1
p
x

A

0
0
k1
M1

0
0
k1
M1

x2
x4

q
.
p
q

1
0

0
1

x3

b1
M1

b1
M1

, және B

0
0
1 ,
M1

k1
k1 k2
b1
b1 b2
0
M2
M2
M2
M2
және u жүйедегі ішкі күш (3.6-суретті қара). Егер біз р-ны шығыс деп
таңдасақ, онда:
y [1 0 0 0]x Cx .
Екі айналмалы арба келесі параметрлерге тәуелді болсын деп болжайық:
k1 150 N / m; k2 700N / m ' b1 15Ns / m; b2 30Ns / m; M1 5kg; ж ә н е
M2 20kg.
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3.6-сурет. Екі сырғитын арба еркін денелерінің күштік сұлбасы. (а) Арба 2; (b) Арба 1.

3.7-сурет. Арбалардың екі жүйесі бастапқы күйлерінің жауабы.

Екі айналмалы арбаның жауабы 3.7-суретте көрсетілген, бастапқы
шарт p(0) 10 см, q(0) 0, және p(0) q(0) 0 және шығу күші u(t) 0.

3.4. СИГНАЛ-КШ ГРАФЫ ЖAНЕ МОДЕЛЬДІ ЖИЫНТЫ
ДИАГРАММАСЫ
Жүйенің күйі динамикалық жүйенің іс-қимылымен анықталады,
мұндағы динамикалық жүйе бірінші ретті дифференциалдық теңдеу
ретінде көрсетілген. Динамикалық жүйені дифференциалдық теңдеудің
күйімен көрсетуге болады. Енді, бұл жүйенің графикалық моделін құру
және бұл модельді айнымалы күйдің көрінісі үшін қолдану пайдалы.
Графикалық модель бұл графиктер мен жиынтық сұлбасының өту сигналы
ретінде көрініс алуы мүмкін.
Өткен тарауларда айтқандай, жүйе шығыс-кіріс қатынасымен,
транспонирленген G(s) функциясымен бейнеленеді. Мысалы, егер бізді
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жиындағы шығыс және кіріс қатынастары қызықтырса, 3.4-суреттегі,
онда транспонирленген функция алуға болады:
G (s)

V0 (s)
.
U (s)

RLC үшін транспонирленген функция 3.4-суретте көрсетілген
G (s)

V0 (s)
U (s)

s2

s

,

(3.36)

мұндағы, , және функциялары сәйкес R, L және C -нің параметрлері.
, және айнымалылары дифференциалдық теңдеуді анықтайды. RLC
үшін (3.8 және 3.9-тедеулерін қараңыз):
x1
x2

1
1
x2
u(t),
C
C
1
R
x1
x2 ,
L
L

(3.37)
(3.38)

және
v0 Rx2 .
(3.39)
Осы теңдеулер жүйесін бейнелейтін график ағымы 3.8 (а)-суретте
көрсетілген, мұндағы, 1 / s интегралдауды білдіреді. Сәйкес, 3.8 (b)суретінде жиынтық сұлба үлгісі көрсетілген. Онда транспониленген функция:
V0 (s)
U (s)

1

R / (LCs2 )
R / (Ls) 1 / (LCs2 )

s

2

R / (LC)
.
(R / (L)s 1 / (LC)

(3.40)

Өкінішке орай, электрлік токтар, электромеханикалық жүйе және
басқа да басқару жүйелері 3.4-суреттегі RLC сызбасы сияқты қарапайым
емес және бұл жүйені анықтайтын бірінші ретті дифференциалдық
теңдеулер жиынын анықтайтын күрделі жиын. Осылайша, әдіс бойынша
жиі транспонирленген функциялар жүйесін алу оңай, содан транспонирленген функциядан модельдің күйі анықталады.
Модельдің күйінің өту сигналының графы және модельдің жиынтық
сұлба жүйенің транспонирленген функциясынан алынуы мүмкін. Сонда да,
3.3-бөлімде қарастырғандай, бір баламалы айнымалы күйдің жиынына ие
және сондықтан график сигналының және жиынтық сұлба моделінің өтуі
үшін бір мүмкіндік бар. Айнымалы күйдің бірнеше жасырын канондық
формасы бар, олардың ішіндегі фазалық айнымалы канондық форманы
келесі тарауда зерттейміз. Жалпы транспонирленген функция түрінде
келтірсе болады.
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3.8-сурет. Резистивтік-индуктивтік сыйымды тізбек. (а) Сигналдық граф. (b) Жиынтық
сұлба.

Y (s) bm sm bm 1sm 1 ... b1s b0
,
(3.41)
U (s)
sn an 1sn 1 ... a1s a0
n
мұндағы, n m және а және b коэффициенттері нақты сандар. Егер s
көбейтсек, келесіні аламыз:
G (s)

G (s)

bm s

(n m )

1

bm 1s
an 1s 1

( n m 1)

...

... b1s (n 1) b0 s
a1s (n 1) a0 s n

n

.

(3.42)

Біздің Мейсонның үдеткіш формуласы арқылы сигналдың өтуі туралы білгеніміз бөлімдегі кері байланысты және алымдағы фактордың тура
жолын мойындауға әкеледі. Мейсон үдеткішінің өту сигналы 2.7-бөлімде:

G (s)

Y (s)
U (s)

pk
k

k

.

(3.43)

түрінде қарастырылған. Кері байланыстың барлық кедергілері жанасқанда
және барлық жолдар кері байланыспен жанасқанда, 3.43-тедеуі келесіге
келеді:
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k

G (s)

pk
N

1

q 1

Lq

Sum of the forward path factors
.
1 sum of the feedback loop factors

(3.44)

Транспонирленген функцияны бейнелейтін бірнеше ағымдық графиктер бар. Күйдің екі граф ағымы Мейсон үдеткіш формуласына сәйкес
сигналдың өту негізінде ерекше қызығушылық тудырады және біз бұны
тереңірек қарастырамыз. Келесі тарауда екі қосымша күйді, айнымалы
күйдің физикалық және диагональді моделін қарастырамыз:
b0
b0 s 4
Y (s)
. (3.45)
G (s)
U (s) s4 a3 s3 a2 s2 a1s a0 1 a3 s 1 a2 s 2 a1s 3 a0 s 4
Ең алдымен, айта кететін жай, төртінші ретті жүйе, сәйкесінше,
(x1 , x2 , x3 , x4 ) төрт айнымалы күйді анықтаймыз. Мейсонның үдеткіш формуласына сүйене отырып, бөлімі теріс таңбалы жиынтықтан тұрады. Сонымен қатар айнымалы функцияның алымы графиктік ағымның
коэффициентіне тең. Минималды интегралдың саны жүйенің ретіне тең болатындай ағым графына ие. Осылайша, біз төрт интегралды қарастырамыз.
Қажетті графтың түйін ағымдары және төрт интеграл 3.9-суретте
көрсетілген. Интегралдың өзара байланысының қарапайым сериясын
қарастыру арқылы, біз 3.10-суретте айнымалы күйді график ағымы ретінде
бейнелейік. Осы санды зерттеу арқылы, барлық ілмектер қозғалмалы және
бұл графтың ағымының айнымалы күйі (3.45) теңдеуіне тең. Оқырман
b0 / s4 графтың ағымына тікелей жол алымы –1 қосындысына тең.

3.9-сурет. Төртінші тәртіп жүйесі лектік графының тораптары мен интеграторы.

Біз сонымен қатар (3.45) теңдеудегі жиынтық сұлба моделін
қарастырамыз. (3.45) теңдеуіндегі қосындының орын ауыстыруы және
Лапластың кері түрлендіруі дифференциалдық теңдеу моделін береді.
d4 (y / b0 )
dt4

a3

d3 (y / b0 )
dt3

a2

d2 (y / b0 )
dt2

x1

y / b0

x2

x1

y / b0

x3

x2

y / b0

x4

x3

y / b0 .

a1

Төрт айнымалы күйді

түрінде анықтаймыз.

d(y / b0 )
dt

a0 (y / b0 )

u.
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3.10-сурет. Теңдеу моделі G(s) (3.45). (а) Сигналдық граф. (b) Блок-схема.

Төртінші ретті дифференциалдық теңдеу төрт эквивалентті бірінші
ретті дифференциалдық теңдеу түрінде жазылуы мүмкін:
x1

x2

x2

x3

x3

x4

және
x1
a0 x1 a1x2 a2 x3 a3 x4 u;
Модельдің жиынтық сұлбасы бірінші ретті төрт дифференциалдық
теңдеу арқылы 3.10(ә)-суретте көрсетілгендей, оңай алуға болады.
y b0 x1 .
Енді төртінші ретті айнымалы күйді қарастырамыз, егер алымы с полиномы болса, онда:
G (s)

b3 s3 b2 s2 b1s b0
s4 a3 s3 a2 s2 a1s a0

b3 s 1 b2 s 2
1 a3 s 1 a2 s

2

b1s 3 b0 s 4
.
a1s 3 a0 s 4

(3.46)
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Алымының шарты Мейсон үдеткіш формуласының сигнал өту факторына тікелей жол болады. 3.11-суретте (3.46) теңдеуі сигнал-граф ағымы:
x1

x2 , x2

x4

a0 x1

x3 ,
a1x2

x3
a2 x3

x4
a3 x4

u.

(3.47)

Бұл теңдеуде x1 , x2 ,..., xn n фазалы айнымалы.

3.11-сурет. Фазалық айнымалы нысанындағы теңдеу моделі G(s) (3.46). (а) Сигналдық
граф. (b) Жиынтық сұлба
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3.12-сурет. 3.11-суреттегі тораптары салынған лектік граф

Модельдің жиынтық сұлбасы (3.46)-теңдеуіне сүйене отырып
құрылған. Z (s) аралық айнымалының анықтамасына және (3.46) теңдеуіне
сәйкес қайта жазсақ болады:
G (s)

Y (s)
U (s)

b3 s3 b2 s2 b1s b0
Z (s)
.
4
3
2
s
a3 s a2 s a1s a0 Z (s)

Z (s) / Z (s) -ке көбейту арқылы біз G (s) транспонирленген функциясын
өзгерте алмаймыз. Шығару полиномының алымы мен бөлімін теңестіре
отырып, келесіні аламыз:
[b3 s3

Y (s)

b2 s2

b0 ]Z (s)

b1s

және
U (s)

[s4

a3 s3

a2 s2

a1s

a0 ]Z (s) .

Екі теңдеуге де Лаплас түрлендіруін қолданып, дифференциалдық
теңдеуге айналдырсақ,
y

b3

d3 z
dt3

b2

d2 z
dt2

b1

dz
dt

b0 z

және
u

d4 z
dt4

a3

d3 z
dt3

a2

d2 z
dt2

a1

dz
dt

a0 z.

Төрт айнымалы күйін анықтайық:
x1 z
x2

x1

z

x3

x2

z

x4

x3

z.

Онда дифференциалдық теңдеу келесіге эквивалент:
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x1

x2 ,

x2

x3 ,

x3

x4 ,

және
x4
a0 x1 a1x2 a2 x3 a3 x4 u,
және сәйкесінше, шығыс теңдеуі
y b0 x1 b1x2 b2 x3 b3 x4 .
Модельдің жиынтық сұлбасы 3.11(б)-суретте көрсетілгендей төрт
бірінші ретті дифференциалдық теңдеуден және шығыс теңдеуінен оңай
шығады.
Сонымен қоса, шығыс
y(t) b0 x1 b1x2 b2 x3 b3 x4 .
(3.48)
Матрицалық түрде (3.46) теңдеуін
x Ax Bu,
(3.49)
немесе
x1
0
1
0
0 x1
0
d x2
dt x3

0
0

x4

a0

0
0
a1

1
0
a2

0
1
a3

x2

0
u(t) .
0
1

x3
x4

(3.50)

Онда шығысы:
x1
y(t)

Cx

[b0 b1 b2 b3 ]

x2
x3

.

(3.51)

x4
3.11-суреттегі графикалық күй (3.46) теңдеуінің тура көрінісі емес,
одан басқа бірдей пайдалы күй алынуы мүмкін. (3.46) теңдеуін өрнектейтін
ағымдық граф 3.13(а)-суретте жақсы көрсетілген. Бұл жағдайда тура
жол болып U (s) сигналын алға жіберу табылады. Бұл модельді канонды
формадаы тікелей кіріс жолы деп атаймыз.
Онда y(t) шығыс сигналы x1 (t) бірінші айнымалы күйге тең. Бұл
4
3
2
ағымдық графтың күйі b0 / s , b1 / s , b2 / s , b3 / s тура жолына ие, және
барлығы кері байланысқа қарай беттейді. Осылайша, нәтижесінде транспонирленген функция шынымен де, (3.46) теңдеуіне тең болады.
Кіріс форматтағы тура жолмен байланысқан бірінші ретті
дифференциалдық теңдеу жиынтығы бар
x

a3 x1

x2

b3u,

x

a1x1

x4

b1u,

және

x2

a2 x1

x3

x4

a0 x1

b0u.

b2u,

(3.52)
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Осылайша, матрицалық форма:
a3 1 0 0
dx
dt

a2 0 1 0
a1 0 0 1
a0 0 0 0

b3
x

b2
b1

u(t)

(3.53)

b0

және
y(t) [1 0 0 0]x [0]u(t).
Алайда, 3.13-суретте кіріс байланысының канондық формасы 3.11-суретте фазалық айнымалы канондық форма сияқты функцияны
өрнектейді, әрбір графиктің айнымалы күйі тең емес. Сонымен қоса,
жүйенің
бастапқы
шарты
интегралдың
бастапқы
шарты
x1 (0), x2 (0),..., xn (0) сияқты көрініс табады. Басқару жүйесін және
дифференциалдық теңдеу күйінің анықтамасын, күйдің графтық моделінің
ағымдық екі формасын қолдана отырып қарастырайық.

3.13-сурет. (а) Теңдеу үшін (3.46) лектік граф күйінің балама моделі. Аталған модель
енгізудің тікелей кері байланысы канондық түрі деп аталады. (b) Енгізудің тікелей кері
байланысы канондық түрінің жиынтық сұлбасы.
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3.2-МЫСАЛ. Модельдердің екі айнымалы күйі
Бірайналмалы басқару жүйесі 3.14-суретте көрсетілген. Жүйенің
тұйық транспонирленген функция:
Y (s)
U (s)

T(s)

2s2 8s 6
.
s3 8s2 16s 6

3.14-сурет. Басқарудың бірконтурлы жүйесі.

Оң жағын s

3

көбейтсек,
Y (s)
U (s)

T(s)

2s 1 8s 2 6s 3
.
1 8s 1 16s 2 6s 3

(3.54)

Айнымалы модельдің бірінші фазалық модель күйі айнымалы күйдің
тікелей байланысы арқылы шығыс сигналын қамтамасыз етеді. График
сигналының өтуі және принциптік сызба 3.15(а,b)-суретте көрсетілген.
Дифференциалдық теңдеудің күйі:

x

0
1
0
0
0
1 x
6 16 8

0
0 u(t), ,
1

(3.55)

және шығысы
x1
y(t)

[6 8 2] x2 .
x3

(3.56)
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3.15-сурет. (a) T(s) үшін айнымалы фазалы лектік граф күйінің балама моделі. (b) Айнымалы
фаза канондық түрінің жиынтық сұлбасы.

3.16-сурет. (a) Енгізудің тікелей кері байланысы канондық түрі көмегімен құрылған T(s)
үшін лектік граф күйінің балама моделі. (b) Жиынтық сұлбалық модель.
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Екінші модель тікелей шығыс айнымалысы арқылы қолданылады,
ол 3.16-суретте көрсетілген. Модельдің кірісінің тікелей жолы үшін
дифференциалдық теңдеу векторы

x

8 1 0
16 0 1 x
6 0 0

2
8 u(t),
6

(3.57)

және шығысы y(t) x1 (t).
Айта кетсек, бұл модельдің айнымалы фазасы немесе кіріс жолы
дифференциалдық теңдеу күйін алу үшін полиномның алымы мен бөлімі
қажетті факторы болмады. Полиномның факторлығынан құтылу күштен
құтылуға көмектеседі. Екі модельде үш интегралды талап етеді, себебі
жүйе үшінші ретті. Сонымен қоса, 3.15-суреттегі модельдің айнымалы
күйі 3.16-суреттегі модельдің айнымалы күйімен сәйкес болады. Әрине,
айнымалы күйдің бір жиынтығы басқа айнымалымен байланысты.
Сызықты матрицаның Лаплас түрлендіруі z = Mx, х-векторын z-векторына
түрлендіреді. Сонымен, (3.41)-теңдеудегі транспонирленген функция
сызықты тұрақты коэффициентті жүйені көрсетеді, осылайша, транспонирленген функция дифференциалдық теңдеудің ретімен өрнектелуі
мүмкін:
dn y
dtn

an

1

dn 1 y
dtn 1

...

a0 y(t)

dm u
dtm

bm

1

dm 1u
dtm 1

... b0u(t).

(3.58)

Сәйкесінше, фазалық айнымалы немесе бұл тараудың кіріс жолды
модельді қолдана отырып, n ретті дифференциалдық теңдеу үшін бірінші
ретті n теңдеу аламыз.

3.5 БАЛАМАЛЫ СИГНАЛ-КШ ГРАФЫ ЖAНЕ МОДЕЛЬДІ
ЖИЫНТЫ ДИАГРАММАСЫ
Басқару жүйесін құрушы физикалық құрылғыны және айнымалыны
өрнектейтін блок-сызба жиі жүйенің фактілік бақылауын зерттейді. Үлкен
жылдамдықты тұрақты токтың двигатель моделінің мысалы ретінде 3.17
(9)-суретте көрсетілген. Біз физикалық айнымалыны айнымалының күйі
ретінде аламыз. Сондықтан, біз x1 y(t) шығыс жылдамдығы; x2 i(t) қозу
тогы, ал үшінші айнымалы күй x3 -ті келесі түрде таңдаймыз:
1
1
x3
r (t)
u(t) , мұндағы, u(t) айнымалы өрісі болып табылады. Біз
4
20
модельдерді физикалық айнымалы үшін жасасақ болады, 3.18-суретте
көрсетілгендей. Байқасақ, x1 , x2 , x3 айнымалы күйі модель бойынша
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анықтаймыз. Біз бұл форматты айнымалы күйдің физикалық моделі ретінде
өрнектеледі. Бұл модель әсіресе, физикалық айнымалы күйді өлшеу кезінде
пайдалы. Сонымен қоса, әрбір блоктың моделі анықталған. Мысалы,
басқару үшін

3.17-сурет. Шығу көрсеткіші жылдамдық болып табылатын кері байланысы жоқ тұрақты
ток қозғалтқышының басқару тізбегі жиынтық сұлбалық моделі

3.18-сурет. (а) 3.17-суретте көрсетілген жиынтық сұлба үшін айнымалы физикалық күйі
бар сигналдық лектік граф. (b) Физикалық күй жиынтық сұлбасы.

транспонирленген функция:
U (s)
R(s)

GC (s)

5(s 1)
s 5

5 5s 1
,
1 5s 1

R(s) және U (s) арасындағы граф ағымы GC (s) -ті бейнелейді.
Дифференциалдық теңдеудің айнымалы күйі 3.18-суреттен алынады:

x

3
0
0

6
0
2 20 x
0 5

0
5 r (t)
1

(3.59)
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және
y

[1 0

0]x.

(3.60)

Біз қарастыруымыз қажет екінші модельдің формасы шешілген жауап беру режимі болып табылады. Жалпы транспонирленген функциялар
жүйесінің шығыс-кірісінің жиынтық сұлбасы 3.17-суретте көрсетілген
Y (s)
R(s)

T(s)

(s

30(s 1)
5)(s 2)(s

3)

(s

q(s)
s1 )(s s2 )(s

s3 )

,

және өту сипаттамасы үш режимнен тұрады s1 , s2 , s3 . Бұл режимдер:
Y (s)
R(s)

T(s)

k1
s

k3

k2
5

s

2

s

3

.

(3.61)

түрінде өрнектеледі. 2-тарауда бейнеленген әдісті қолдана отырып келесіні
20, k2
10, және k3 30 . 3.19-суретте (3.61) теңдеуін
анықтаймыз k1
бейнелейтін модельдің айнымалы күйі бөліп көрсетілген. Матрицалық
дифференциалдық теңдеудің айнымалы күйі:

x

5 0
0 2
0 0

0
0 x
3

1
1 r (t)
1

және
y(t) [ 20
10 30]x.
(3.62)
түрінде болады.
5 -пен байланысты айнымалының күйі ретінде
Байқасақ, x1 -ді s1
2 -мен байланысты және x3 -ті s3
3 -пен байланыалдық, ал x2 -ні s2
сты 3.19-суретте көрсетілген. Бұл айнымалы күйінің таңдауы кез келген
болады, мысалы, x1 -ді s 2 факторы түрінде таңдауымызға болады.
Күйдің дифференциалдық теңдеуінің байланған матрицалық түрі
модельдің моделін s1 , s2 ,..., sn анықтайды және оларды жиі диагональды канонды форма деп атайды. Жүйені әрқашан диагональді түрде жазуға
болады, егер ол әртүрлі полюстерге ие болса, кері жағдайда Иордания
канондық форма атымен белгілі блокты-диагональды түрде жазуға болады.
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3.19-сурет. (а) 3.17 суреттегі жиынтық сұлба түріндегі жүйе үшін ажыратылған айнымалы
күйі бар лектік граф моделі. (b) Ажыратылған айнымалы күйі бар жиынтық сұлбалық модель.

3.3-МЫСАЛ. Эпидемиялық аурудың таралуы
Эпидемиялық аурудың таралуы дифференциалдық теңдеулер жиыны
мен анықталады. Зерттеліп отырылған популяция үш топтан тұрады
x1 , x2 , x3 , мұндағы, x1 тобы ауруға бейім, x2 тобы осы аурудан егілген және
тобы бастапқы популяция кезінде жойылған. x3 тобының жойылуы
иммунитеттің төмендігі, өлім және x1 -ден изоляция жасалған. Кері
байланыстың жүйесі:
dx1
dt
dx2
dt
dx3
dt

x1

x2

x1

x2

x1

x2 .

u1 (t),
u2 (t),

теңдеуімен берілуі мүмкін. Популяциядағы жаңа жұқтырғыштың
жылдамдығын u1 (t) -ге тең, жаңа аппараттардың популяцияға енгізілу
жылдамдығы u2 (t) -ге тең. Халықтың тығыз орналасуы u1 (t) u2 (t) 0 . Бұл
теңдеулер жаңалықтың және жаңа популяцияның идеясының бірдей таралуын көрсетеді.
Бұл жүйе үшін физикалық айнымалы күй x1 , x2 , x3 . Дифференциалдық
теңдеулер жиынын көрсететін модель 3.20-суретінде көрсетілген.
Векторлық диференциалдық теңдеу келесіге тең:
x1
d
x2
dt
x3

0
0
0

x1
x2
x3

1 0
0 1
0 0

u1 (t)
u2 (t)

.

(3.63)
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3.20-сурет. Эпидемиялық сырқаттың таралу моделі. (а) Сигналдық лектік граф. (b)
Жиынтық сұлбалық модель.

(3.63) формуласынан және 3.20-суреттегі модельден x3 айнымалы
күйі x1 және x2 -ке тәуелді және x1 және x2 айнымалылар әсер етпейді.
Жабық популяцияны қарастырайық u1 (t) u2 (t) 0. Кеңістіктегі
нүктенің тепе-теңдігін бұл жүйенің күйін dx / dt 0 арқылы аламыз.
Кеңістіктегі күйдің тепе-теңдік нүктесі нүкте болып табылады, ондағы
жүйе тепе-теңдікте болады. (3.63) теңдеуін қарастыру арқылы тепе-теңдік
нүктесі бұл жүйе үшін x1 x2 0 . Осылайша, халықтан эпидемиялық
ауру кететіндігін анықтау үшін жүйенің сипаттамалық теңдеуін алуымыз
керек. График сигналының өтуінен 3.20-суретте көрсетілгендей, графтың
ағымының анықтауышын аламыз:
(s)

1 (

s

1

s

1

2 2

s )

(

s 2 ),

(3.64)

мұндағы, үш ілгіштің екеуі беттеспейді. Онда сипаттамалық теңдеу:
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s2

(

)s

(

2

)

0.

(3.65)

Бұл сипаттамалық теңдеудің түбірлері сол жақ S жазықтығында жата2
0 және
0. Түбірлер сол жақ жазықтықта жатқанда,
ды,
t
болғанда нөлге ұмтылады.
3.4-МЫСАЛ. Төңкерілген маятникті басқару
Адамның қолындағы баланстық проблема 3.21-суретте көрсетілген.
(t) 0 және d / dt 0 жалғыз теңдік шарты. Бір қолдағы сыпырғының
баланстық проблемасы басқару есебінен түк ерекшеленбейді. 3.22-суретте көрсетілгендей, бұл проблема арбада орналасқан төңкерілген
маятниктің классикалық және интегралдық проблемасы болып табылады.
Қорап m массасы вертикалды бағытта болатындай орын ауыстыруы керек. Айнымалы күй (t) бұрыштық айналым және y(t) қорап бағыты
арқылы
өрнектелуі
керек.
Жүйенің
қозғалуын
бейнелейтін
дифференциалдық теңдеу арқылы күштің қосындысын көлденең бағытта
және моменттер қосындысын [2,3,10,23] бұрылу нүктелеріне қатысты
жазуға болады. Көлденең бағыттағы күштің бағыты:
My ml
u(t) 0,
(3.66)
u
(
t
)
l
m
массасынан
мұндағы,
арбаға түсірілген күшке тең және деген
бұрылу нүктесіне дейінгі арақашықтық болып табылады. Бұрылу нүктесіне
қатысты моменттер қосындысы былай орналасады:
mly

ml2

m lg

0.

(3.67)

Екінші ретті екі теңдеу үшін айнымалы күй (x1 , x2 , x3 , x4 ) (y, y, , )
деп таңдалады. Онда (3.66) және (3.67)-теңдеулері айнымалы күйдің
термині түрінде жазылады:
Mx2 mlx4 u(t) 0
(3.68)

3.21-сурет. Қысқарту мақсатында қолды ауыстыру арқылы адам қолында
теңдестірілген кері маятник θ(t). Оңайлату үшін маятник x-y жазықтығында айналады деп
жорамалдаңыз.
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3.22-сурет. Арба және кері маятник. Маятниктің айналуы тік жазықтықпен шектелген.

және
x2

lx4

gx3

0.

(3.69)

Қажетті бірінші ретті дифференциалдық теңдеуді алу арқылы lx4 үшін
(3.69) теңдеуін шешіп және (3.68) теңдеуіне қою арқылы келесіні аламыз:
Mx2 mgx4 u(t),
(3.70)
M
m болғандықтан. (3.68) теңдеуінен x2 -ні (3.69) теңдеуіне қою
арқылы
Mlx4 Mgx3 u(t) 0 .
(3.71)
Осылайша, алғашқы төрт дифференциалдық теңдеуді:
x1
x3

mg
x3
M
g
x4 , және x4
x3
l

x2 ,

x2

1
u(t),
M
1
u(t)
Ml

(3.72)

түрінде жазуға болады. Осылайша, матрицаның жүйесі:

A

0
0
0
0

1
0
0
0

0
0
mg / M 0
, B
0
1
g /l
0

0
1/ M
.
0
1 / (Ml)

(3.73)

3.6 ТЕДЕУ КЙІНІ ТРАНСПОНИРЛЕНГЕН ФУНКЦИЯСЫ
G (s) транспонирленген функциясын ескере отырып, модельдің
графтық сигнал-ағымын қолдану арқылы теңдеудің айнымалы күйін алуға
болады. Енді G (s) транспонирленген функцияның анықтамасына
токталалық, келесі теңдеулерге сүйене отырып,
x = Ax + Bu
(3.74)
және
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y = Cx + Du
(3.75)
мұндағы, Y жалғыз шығыс, ал U жалғыз кіріс болып табылады. (3.74) және
(3.75) теңдеулерінің Лаплас түрлендіруі болып
sX (s) AX (s) BU (s)
(3.76)
және
Y (s) CX(s) DU (s),
(3.77)
мұндағы, n 1 B матрицасы жалғыз кіріс. Байқасақ, біз бастапқы шартты қоспаймыз, біз транспонирленген функцияға ұмтыламыз. (3.76)
теңдеуінің түрлендіруі:
(sI A ) X(s) BU (s).
[sI

A]

1

(s) белгілеуін енгізсек, онда келесіні аламыз:
X (s)
(s) BU (s).

(3.77) теңдеуіндегі X(s) -ті алмастырсақ,
Y (s)

[C (s) B

D]U (s).

Осылайша, транспонирленген функциядан G (s)
G (s)

C (s) B

(3.78)
Y (s) U s

D

(3.79)

3.5-МЫСАЛ. RLC айналымының транспонирленген функциясы
3.4-суретте G (s) Y (s) U s дифференциалдық теңдеуден көрсетілген
RLC айналымының транспонирленген функциясының анықтауышын
анықтайық:
1
C
x
1
R
L L
[0 R]x.
0

x

y

1
C u
0

Онда:
s
[sI

Осылайша біз аламыз:

A]

1
s
L

1
C
.
R
L
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(s)

[sI

A]

1
(s)

1

1
C

R
L

s
1
L

,

s

мұндағы,
(s)

1
.
LC

R
s
L

s2

Онда транспонирленген функция:
R
1
L
(s) C (s)
[0 R]
1
s
L (s) (s)
s

G (s)
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3.7 РЕАКЦИЯ УАЫТЫ ЖAНЕ ТРАНСПОНИРЛЕНГЕН
МАТРИЦА КЙІ
Жиі айнымалы күйдің басқару жүйесінің жауап беру уақыты және
осылайша, жүйенің эффектілігін зерттеу керек. Ауыспалы сипаттама
векторлық дифференциалдық теңдеудің күйі шешімінің бағалау жолымен оңай алуға болады. 3.3-тараудан, біз, (3.26) дифференциалдық теңдеу
күйінің шешімі:
x(t)

(t)x(0)

t
0

(t

) Bu( )d

(3.80)

Анығы, егер бастапқы шарт x(0), кіріс u (t), және транспонирленген
матрицаның күйі (t) және x (t) жауап беру уақыты сандық түрде бағалану
мүмкін. Осылайша, транспонирленген матрица күйін графтардың өту сигналдары арқылы оңай есептеуге болады, олармен біз таныспыз.
Транспонирленген матрицаның бағалауына токталу үшін графтар өту
сигналдарын қолданамыз, сонымен қатар басқа әдістер транспонирленген матрица бағалауы үшін қолданалады, [2.8] түріндегі экспоненттерден
тұратын қатар бағалауы сияқты
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(t)

exp( At)
k 0

A kt k
.
k!

(3.81)

(t) бағалауы үшін [21] компьютерлік
Кейбір эффектілі әдістер
алгоритмінен шығады.
1
(3.25) теңдеуінде, біз (s) [sI A ] . Сондықтан, егер (s) кері матри1
цасын алу керек болса, біз (t) -ны (t) L { (s)} арқылы алуымызға болады. Кері матрица үдерісі ереже бойынша, жоғары ретті жүйе үшін қатал.
Күй моделінің өту сигналының пайдалылығы транспонирленген матрица күйін алу үшін (3.80) Лаплас теңдеуін қарастыруда, яғни кіріс нөлге тең
болағанда түсінікті болады. (3.80) теңдеуіне Лаплас түрлендіруін қолдану
арқылы u( ) 0 болғанда келесіні аламыз
X(s)
(s)x(0).
(3.82)
Осылайша, графтардың өту сигналынан Лаплас транспонирленген матрицасын x(s) айнымалы күй қатынастарын анықтау арқылы бағалауға
болады және бастапқы шарттары [x1 (0), x2 (0),..., xn (0)] . Транспонирленген
матрица күйі (s) -тен жай қарапайым түрлендіруге әкеледі, яғни:
(t)

L 1 { (s)}.

(3.83)

x(s) айнымалы күйі мен x(0) бастапқы шарт қатынастарынан өту
сигналының үдеткіш Мейсон формуласы арқылы алынады. Осылайша,
екінші ретті жүйе үшін, біз:
X1 (s)

11

(s)x1 (0)

12

(s)x2 (0),

X2 (s)

21

(s)x1 (0)

22

(s)x2 (0),

(3.84)

және шығыс сигналы ретіндегі X2 (s) арасындағы қатынас, ал x1 (0) кіріс
сигналы ретінде Мейсон үдеткіш формуласы бойынша өту сигналы арқылы
бағаланады. Транспонирленген матрицаның барлық элементтерінің күйі
ij (s) , графтар ағымының моделінің күйінен Xi (s) және xj (0) жеке дара
қатынастарының бағалануы арқылы алынуы мүмкін. Келесі мысал транспонирленген матрицаның анықтамасын бейнелейді.
3.6-МЫСАЛ. Транспонирленген матрица күйінің эволюциясы
RLC-ды 3.4-суреттегі торды қарастырамыз. Біз (s) -ты бағалауға (1)
1
формула бойынша кері матрицаның (s) [sI A ] анықтамасы және (2)
формула бойынша сигнал-сызбасын және Мейсон үдеткіш формуласының
өту сигналын қолдану үшін ұмтыламыз.

3-тарау

268

Біріншіден, (s) -ты анықтаймыз, (s)
нымен, (3.18) теңдеуінен келесіні аламыз:
A

0

2

1

3

[sI

A]

1

бағалау арқылы. Со-

.

Онда:
[sI

s 2
.
1 s 3

A]

(3.85)

Ал, кері матрица:
(s)

[sI

A]

1

1 s 3
1
(s)

2
s

,

(3.86)

2
мұндағы, (s) s(s 3) 2 s 3s 2 (s 1)(s 2).
Графиктің өту сигналының RLC моделінің күйі 3.4-суретіні торы
3.8-суретінде көрсетілген. Бұл RLC торы 3.3 және 3.4-тарауларында
қарастырылған, айнымалы күйі x1 vC және x2 iL түрінде көрсетілген.
Бастапқы шарттары x1 (0) және x2 (0) , сәйкесінше, конденсатордың
бастапқы кернеуін және катушканың индуктивтілік тогын көрсетеді.
Ағымдық граф, сонымен қоса әрбір айнымалы күйдің бастапқы шарттары
3.23-суретте көрсетілген. Бастапқы шарт әрбір интегратордың
шығысында айнымалы күйдің бастапқы мәні ретінде пайда болады.
(s) -ті алу үшін U (s) 0 деп алайық. Ал R 3, L 1, C 1 / 2
болғанда, 3.24-суретте көрсетілген графиктің өту сигналын аламыз,
(s)
мұндағы, кіріс және шығыс түйіндері өшіріледі, себебі олар
бағалауына қатыспайды. Осылайша, Мейсон үдеткіш формуласының өту
сигналын қолдана отырып,

3.23-сурет. Резистивтік-индуктивтік сыйымды тізбектің лектік графы.
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3.24-сурет. U(s) = 0 ескере отырып резистивтік-индуктивтік сыйымды тізбектің лектік
графы

x1 (0) арқылы X1 (s) -ті аламыз
X1 (s)
мұндағы,

1

1

(s) граф анықтауыш, ал

(s) [x1 (0) / s]
,
(s)
1

(3.87)

(s) толықтауыш. Граф анықтауышы:

(s) 1 3s 1 2s 2 .
1
Кофактор жолы 1 1 3s , себебі x1 (0) және X1 (s) арасындағы жол
1
3s факторымен иінге жанаспайды. Осылайша, транспонирленген
матрицаның бірінші элементі:
11 (s)

12

(1 3s 1 )(1 / s)
1 3s 1 2s 2

s
2

s

3
.
3s 2

(3.88)

(s) эелемент X1 (s) және x2 (0) арасындағы қатынастан аламыз:
X1 (s)

( 2s 1 )(x2 (0) / s)
.
1 3s 1 2s 2

Осылайша, келесіні аламыз
12

Сәйкесінше,

21

22

2

s

2
3s

2

.

(3.89)

(s) үшін:
21 (s)

Соңғысы,

(s)

(s 1 )(1 / s)
1 3s 1 2s

2

s2

2

2

1
3s

2

s
3s

2

.

(3.90)

.

(3.91)

(s) үшін:
22

(s)

1(1 / s)
1 3s 1 2s

Осылайша,
транспонирленген
түрлендіруіндегі формасы:

s

матрица

күйінің

Лаплас
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(s)

3) / (s2

(s

2

1 / (s

3s

3s

2 / (s2

2)

2)

s / (s

Сипаттамалық теңдеудің жиыны (s

(t)

L { (s)}

(2e
(e

t

t

e
e

3s

2)

.

2)

(3.92)

2) және (s 1) , ондай болса,

(s 1)(s 2) s2 3s
Онда транспонирленген матрица күйі:
1

3s

2

2t

2t

)

)

2.
t

( 2e
( e

t

2e
2e

2t
2t

)

.

)

(3.93)

RLC торының дыбыс шығару уақытын бағалау әртүрлі бастапқы шарттарда және кіріс сигналдарында (3.80) теңдеуі арқылы бағалануы мүмкін.
Мысалы, x1 (0) x2 (0) 1 және u(t) 0 болғанда, келесіні аламыз:
x1 (t)
x2 (t)

(t)

1
1

e

2t

e

2t

.

(3.94)

Бұл бастапқы шарттар үшін жүйенің дыбыс шығаруы 3.25-суретте
көрсетілген. (x1 , x2 ) -дегі вектор күйінің траекториясы [x1 (t), x2 (t)]
-тығыздық ретінде 3.26-суретте көрсетілген.
Дыбыс шығару уақытының бағалауы транспонирленген матрица
күйінің анықтамасына әсер етеді. Алайда, бұл жол сызықты жүйемен шектелген, транспонирленген матрицаның бағалауы үшін ол күшті әдіс болып
табылады және графиктердің белгілі ағымдық сигналдарын қолданады.

3.25-сурет. Резистивтік-индуктивтік сыйымды тізбектің x1(0) = x2(0) = 1 кезіндегі айнымалы күйінің реакциясының уақыты

3.26-сурет. Жазықтық күйі жағдайындағы фектор траекториясы (x1, x2).
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3.8 fДЕУ МЫСАЛДАРЫ
Бұл тарауда өңдеудің екі көрсеткіштік мысалдарын қарастырамыз.
Бірінші мысалда, модельдің айнымалы күйін қолдану арқылы үлкен
ғарыштық аппараттың модельдеуіне дәл көзқараспен қараймыз. Айнымалы күйдің моделі төменгі жердің орбитасының ғарыштық аппаратының
тұрақтылық бағытын көру үшін қолданылады. Жобалау үдерісі 1.15-суретте көрсетілген, осы мысалмен бейнеленген. Екінші мысалы, принтердің
қозғалтқыштың белдеуін модельдеу. Модельдің айнымалы күй арасындағы
қатынасы және жиынтық диаграмма 2-тарауда сөз болған және қысқарту
сызбасының блоктық әдісін қолданамыз, сәйкесінше, эквивалентті транспонирленген функция моделі айнымалы күй болып шығады.
3.7-МЫСАЛ. Ғарыштық станцияның бағытын модельдеу
3.27-суретте көрсетілген Халықаралық ғарыш станциясы жақсы
әмбебап ғарыштық аппараттың мысалы болады, ол әртүрлі құрылымда
жұмыс жасай алады. Басқару жүйесін жобалау үдерісі кезінде маңызды
қадам ретінде ғарыштық аппараттың қозғалысының математикалық
моделін құру болып табылады. Жалпы, бұл модель ғарыш аппаратының
қозғалысының аударуын және айналымын ішкі күштер және моменттер әсері, сонымен қатар күш пен моменттің бақылаушысы мен дыбыс
шығарушысы арқылы бейнелейміз. Динамикалық модельдің ғарыштық
аппаратының нәтижесінде өзара байланысты сызықты емес жай
дифференциалдық теңдеулер жиынтығын көрсетеді. Біздің мақсатымыз
маңызды сипаттамалық жүйені сақтай отырып, модельді жеңілдету болып
табылады. Бұл тривалды емес есеп, маңызды емес, алайда, басқару жүйесі
жобалауының компонентімен бейнеленуі керек. Келген қозғалыс, орбитаны сақтау үшін маңызды мәнге ие және айналым қозғалысынан тыс болуы
мүмкін.
Көптеген ғарыштық аппараттар (Халықаралық ғарыштық станциясы сияқты) қатынастарды нұсқау арқылы жермен байланысты ұстайды.
Яғни, камералар және басқа да ғылыми құрылғылар төмен қарай тартылады, осылайша 3.27-суретте көрсетілгендей жерді сезесіз. Керісінше,
қалағандай жоғары бағытталған ғылыми құрылғылар терең ғарыштан
көре аламыз. Осы бағытта Жерге жету үшін ғарыштық аппарат қажетті
моментті қолдана алатындай басқару жүйесін жүргізу керек. Моменттер кіріс жүйесі болып табылады, ал біздің жағдайда, ол – ғарыштық
станция. Ал, бағыт-шығыс жүйесі. Халықаралық ғарыштық станция
гироскоптың басқару моменттері мен бағытты басқарудың күш жетегі
секілді реактивті қозғалтқышпен басқару қозғалтқышын қолданады. Импульс моментін басқару гироскопы ретінде жылуалмастырғыштар және
реакцияны басқару үшін керек ағын болып табылады, себебі олар отынға
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көп шығындалмайды. Олар сермерлердің тұрақты жылдамдығынан
тұратын, көптеген кардан ілгіштерінде орналасқан күш жетектері болып табылады. Сермердің бағыты кардан ілгіштерінің бұрылуы арқылы
өзгереді, ол бұрыштық сермердің импульс бағытының өзгеруіне алып
келеді. Негізгі моментті сақтау принципіне сәйкес қозғалыс мөлшері,
басқаруда гироскоптың момент импульсінің өзгеруі ғарыштық станцияға
берілу керек, солайша реактивті айналмалы моментті алады. Реактивті
момент ғарыштық станцияда қалпын басқару үшін қолданылуы мүмкін.
Сонымен қоса, гироскопты басқару моментімен қамтамасыз ететіндей
басқарудың максималды шегі бар болады. Құрылғы өзінің қанығуына
жеткенде максимумге жетеді. Осылайша, моментті басқару гироскопы
отынға шығындалмаса да, олар басқарудың тек шектелген мөлшерін
қамтамасыз етуі мүмкін. Практикада оны ғарыштық станция қалпымен
біруақытта моментті басқару гироскопын жарықтандыру арқылы
басқаруға болады.

3.27-сурет. Ғарыш кемесінің станциядан ажыраудан кейінгі Халықаралық Ғарыш
станциясы (Сурет НУВИКА-мен ұсынылған)

Моментті басқару гироскопын жарықтандырудың бірнеше амалдары
бар, бірақ қолда бар табиғи экологиялық моменттер ең қолайлы әдіс болып табылады, себебі реакция басқару ағынын қолдану арқылы минимумге әкеледі. Ең ақылды амал болып гравитациялық моменттің градиентін
қолдану болып табылады (табиғатта кездеседі және тегін), ол әруақытта
құрылғыны импульсті алмастыру арқылы жарықтандырып отырады. Халықаралық ғарыш станциясында Жердің гравитациялық өрісін
өзгертуге байланысты, жалпы момент, массасы нөлден өзге болатын ғарыш
кемесінің центріне қатысты гравитациялық күштің құрады. Бұл нөлдік
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емес момент гравитациялық градиенттің айналмалы моменті деп аталады.
Қалыпты өзгерту көліктік жағдайға әсер ететін ауырлық күшінің айналмалы момент градиентін өзгертеді. Осылайша, басқаруды бағыт және импульс арқылы біріктіруден басқару келісім құрылғысы болып кетеді.

3.28-сурет. Басқару жүйесінің жобалау үдерісінің элементтері ғарыш кемесінің бақылау
мысалдарында көрсетілген

Жобалық үдерістің элементі 3.28-суреттегі мысалда көрсетілген. Біз
модельдеу үдерісін ғарыштық станция қалпын үш бұрышқа 2 (иілу
бұрышы), 3 (жорту бұрышы), 1 (қисаю бұрышы) анықтау арқылы
бастауымызға болады. Бұл үш бұрыштар көздеген жердің қалпына қа0 болтысты ғарыштық станция қалпының көрінісін береді. 1
2
3
са, онда ғарыштық станция дұрыс бағытталған. Негізгі мақсат – ғарыштық
станцияны, гироскоптарды басқару импульсін талап ету (яғни
қанықтырудан құтылғымыз келеді) арқылы импульсті алмастыру
мөлшерін минимумге жеткізумен дұрыс қалыпта, бағытталған түрде
сақтау болып табылады. Басқарудың мақсаты былайша құрылуы мүмкін.
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Басаруды масаты
Қалыпты ішкі ауытқудың қатысуымен, біруақытта гироскоп инерциясымен басқару моментін минимумдау арқылы кеменің қисаюы,
қозғалыс бағытының ауытқуы, құлау бұрышын тежеу.
Дене импульсі моментінің өзгеру жылдамдығы масса центріне қатысты
осы денеге әсер ететін ішкі күштер моменттерінің қосындысына тең. Осылайша, ғарыштық аппарат динамикасының қалпы ішке әсер ететін моменттер қозғалысына әкеледі. Негізгі ғарыштық станцияға әсер ететін ішкі
момент гравитациямен байланысты. Біз жерге материалды нүкте ретінде
қарағандықтан, ғарыштық аппаратқа әсер ететін [30] гравитациялық
градиенттің айналмалы моменті, мына түрде беріледі:
Tg 3n2 c Ic,
(3.95)
n
орбита бойымен қозғалудың бұрыштық жылдамдығы
мұндағы,
( n 0, 0011 рад/с орналасу күйі), және с
sin
c

sin

1 cos

cos

1

cos

2

cos

3

2

cos

1 sin

2

sin

3

2

sin

1

sin

2

sin

3

.

белгісі векторлық көбейтуді білдіреді. I матрицасы инерция матрицасы және бұл функция құрылымның ғарыштық станциясы. Бұл сонымен
қоса, (3.95) теңдеуінен шығады, гравитациялық моменттің айналмалы
моменті 1 , 2 және 3 қатынастарының функциясы болып табылады. Біз
берілген қатынасымызды сақтағымыз келеді (яғни, жер бағыты
0 ), бірақ кейде біз сол қатынастан бас тартуымыз керек бола1
2
3
ды, сондықтан біз гироскопты басқару мен импульстің моментін басқаруға
көмектесу үшін айналмалы моменттің гравитациялық градиентін құра
аламыз. Мұнда қайшылық пайда болады, инженер ретінде басқарудың
қарама-қарсы мақсаты үшін басқару жүйесін құру қажет. Қазір біз
ғарыштық станцияға әсер ететін аэродинамикалық моментті
қарастырамыз. Тіпті, ғарыштық станцияның ең үлкен биіктігінде
аэродинамикалық момент қозғалыс қатынасына әсер етеді. Ғарыштық
станцияға әсер ететін аэродинамикалық момент қысымның центрі арқылы
әрекет жасайтын атмосфералық күштің кедергісі негізінде құрылады.
Жалпы алғанда, қысым центрі мен масса центрі сәйкес келмейді, сөйтіп
аэродинамикалық момент дами береді. Жер бойындағы орбитада
аэродинамикалық момент азғантай жылжудың айналасында тербелу
үрдісіне ие болатын синусоидалды функция болып табылады. Моментте
тербеліс тәуліктік атмосфералық Жердің дөңестігімен байланысты. Жылу
кесірінен, күнге жақын атмосфера, күннен алшақ Жердің атмосферасына
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қарағанда әрі кеңістікке қарай тартылады. Ғарыштық станцияның Жерді
айнала қозғалатыны сияқты (әрбір 90 минут сайын бір рет және сол
сияқты), ол ауаның әртүрлі тығыздығы арқылы қозғалады, осылайша,
циклдік аэродинамикалық моментті шақырады. Сонымен қоса, ғарыштық
станцияға күн батареясы күнді бақылайтындай айналады. Нәтижесінде,
тағы бір аэродинамикалық моменттің циклдік компонентін аламыз.
Аэродинамикалық момент тәртіп бойынша, гравитациялық градиент
моментіне қарағанда біршама аз. Осылайша, проектілеу мақсатында, біз
кедергінің атмосфералық моментін ескермесек болады және бұны айналмалы моменттің бұзылуы ретінде қарастырамыз. Аэродинамикалық
бұзылудың әсерін ғарыш кемесінің бағытына минимумдау үшін бақылаған
дұрыс болары еді. Басқа планеталық денелер, магниттік өрістер, сәуле
шығару мен жел және басқа да мәнді құбылыстар гравитациясынан пайда
болған момент Жердің тартылыс күшінің айналмалы моменті мен
аэродинамикалық моментіне қарағанда біршама кіші. Біз бұл динамикалық
жүйенің айналмалы моментін жоямыз да, оларды бұзылыс ретінде
қарастырамыз. Нәтижесінде, біз моментті басқару гироскопының өзін
талқылауымыз керек. Біріншіден, біз барлық моментті басқару гироскоптарын біріктіреміз де, оларды айналмалы моменттің жалғыз түпнұсқасы
ретінде қарастырамыз. Біз h айнымалысы бойынша импульстің
гироскоптық моментін толық бақылауға аламыз. Бұрыштық моментті
басқару үшін проектілеу сатысында біз динамиканы түсініп, білуіміз керек. Алайда тұрақты уақыттар, динамика қатынасына қарағанда осы динамикамен азғантай байланыста болғандықтан, динамиканы жоюымызға
болады және момент гироскопы бақылауды тура және кідіріссіз айналмалы момент басқару жүйесі арқылы талап етуге болады. Жоғарыда
айтылғандарға сүйене отырып, басқаруды проектілеу үшін негіз ретінде
жеңілдетілген сызықты емес модельді қолдана аламыз:
R
I

I
h

n,

(3.96)

3n2 c Ic
h

u,

(3.97)

u,

(3.98)

мұндағы
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n

0
n ,
0

w1

1

w2 ,

2

w3

3

u1
, u

u2 ,
u3

мұндағы, u – басқару моментінің кіріс айналмалы гироскопы,
–
бұрыштық жылдамдық, I – инерциялық матрицаның моменті, ал N – орбиталды бұрыштық жылдамдық. [26] және [27]-де динамикалық
модельдеудің ғарыштық аппаратының негізін бейнелейтін екі жақсы
сілтемелер бар. Ол жерде ғарыштық кеңістіктегі және басқару импульсіндегі
бақылау станциясына арналған көп жұмыстар болды. Солардың
алғашқыларының бірі сызықты емес модельді (3.96–3.98) теңдеудегі [28]
түрінде көрсету. Ғарыштық станциядағы басқарудың дамыған
тақырыптарымен байланысқан мақалаларды [34–40]-тен табуға болады.
Зерттеушілер (3.96)-(3.98) теңдеулеріндегі сызықты емес модель негізінде
басқарудың сызықты емес жағдайын ойлап табуда. Осы тақырыптағы
бірнеше жақсы мақалалар [41–50]-де бар. (3.96) теңдеу арқылы белгіленген
бұрыштық
Эйлер бұрышының арасындағы кинематикалық қатынас пен
жылдамдық векторының арасындағы қатынасты бейнелейді. (3.97) теңдеу
қатынастар станциясындағы динамикалық кеңістікті бейнелейді. Оң
жақтағы шарт ғарыштық кемеге әсер ететін ішкі күштің моменттерінің
қосындысын көрсетеді. Инерция бойынша бірінші айналмалы момент –
қиылысқан байлам. Екінші қосылғыш гравитациялық градиенттің
моментін, ал соңғы мүше қозғалтқышпен ғарыштық аппараттағы айналмалы моменті болып табылады. Айналмалы моменттің бұзылуы (атмосфера секілді факторлар әсерінен) құрылымда қолданылған модельге
қосылмаған. (3.98) теңдеуі толық импульстің моментті басқару гироскопын
көрсетеді.
Сызықты емес модельді сызықтылау, гироскоптың момент
импульсіндегі ғарыштық аппараттармен басқару және қатынасты
көрсететін импульстік басқарудың ғарыштық аппараттарының құрылымға
дәстүрлі қадамы болып сызықты модельді құру табылады. Бұл сызықтылау
Тейлор қатары арқылы стандартты аппроксимация арқылы жүзеге асады. Сызықтылық басқару теориясы әдістерінде оңай қолданылуы мүмкін.
Мақсатты сызықтылау үшін болжам бойынша ғарыштық аппарат нөлдік
тауар инерциясына ие (яғни, инерция матрица диагональ бойынша) және
аэродинамикалық бұзылулар мәнсіз болып табылады. Сызықтылайтын
тепе-теңдік күй
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0,
0
n
0
0

h
және келесіні болжаймыз:

I1 0 0
I

0 I2 0 .
0 0 I3

Шындығында, I инерция матрицасы диагональды матрица болып табылмайды. Диагональды емес терминіне жуықтап сызықтылау сәйкес
және жалпы болжам болып табылады. Тейлор жуықтауын қолдану
сызықты модельді береді, яғни кейін белгілі болғандай, тангаждың осі орама/ауытқу осін ажыратады екен.
Ось қадамы үшін сызықтылау теңдеуі:
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(3.99)

1

мұндағы,
2

:

I3

I1
I2

.

2 индексі тангаж осінің мүшесіне, 1 индексі айналу осінің мүшесіне
және 3 индексі ауытқу осінің мүшесіне айналады. Орама/ауытқу осі
Сызықтылау теңдеуі үшін:
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u3

мұндағы,
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:
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I1

3
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Тангаждың анализ осін қарастырамыз. Вектор күйін анықтасақ,
2

x(t) :

(t)

w2 (t) ,
h2 (t)

және шығысы
y(t)
[1 0 0]x(t) .
2 (t)
Мұнда ғарыштық аппараттың бағытын 2 (t) қарастырамыз, ал шығысы
қызықтырарлық. Біз сонымен қоса, 2 бұрыштық жылдамдығын оңай
ескере аламыз және импульс моментін басқару гироскопы h2 шығыс
секілді. Айнымалы күйдің моделі:
Ax Bu,
Cx Du,

x
y

(3.101)

мұндағы,
0
A

3n2

1 0
2

0

0
C

0

0

[1 0 0],

, B

0
D

0
1
,
I2
1

[0],

және мұндағы, u ось өрісіндегі айналмалы моменттің басқару гироскопы.
Дифференциалдық теңдеу күйінің шешімі (3.101) теңдеуде көрсетілген
t

x(t)

(t)x(0)

(t
0
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түрінде болады.
Мұндағы,
(t)

exp( At)

1
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)
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1

Біз келесіні көре аламыз, егер 2 0 , онда күйдің транспонирленген
t
матрицаның кейбір элементтері шартты түрде e -ге көбейтсек, мұндағы,
a 0 . Көріп тұрғандай (6-тарауда), бұл біздің жүйе орнықсыз екендігін
көрсетеді. Сонымен қоса, егер біз шығысқа қызыққан болсақ,
y(t)
2 (t) , онда:
y(t)

Cx(t).

x(t) мына түрде беріледі:
t

x(t)

(t)x(0)

(t

)Bu( )d ,

0

осыдан келесіні аламыз:
t

y(t)

C (t)x(0)

C (t

) Bu( )d .

0

Транспонирленген функция
қатынасы:
G (s)

Y (s)
U (s)

C(sI

Y (s)

шығысынан U (t)

A) 1 B

I2 (s2

1
3n2

2

)

0.

)

кірісіне өту

.

Сипаттамалық теңдеу
s2

3n2

2

(s

3n2

2

3n2

)(s

2

Егер 2 0 (яғни егер I3 I1 болса), онда бізде екі нақты полюс бар –
бірі сол жақ жартыжазықтықта, ал басқасы оң жақ жартыжазықтықта.
Ғарыштық аппарат үшін I3 I1 -мен,
s

j 3n2 |

2

|.
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3.8-МЫСАЛ. Принтерді' белдік озалт ышын модельдеу
Әдетте, компьютерге баспа бетіне қарсы баспа құрылғысын ауыстыру үшін арзан принтер қолданылады. Баспа құрылғысы лазерлі
принтер, шар баспасы немесе термографиялық баспа механизмі болуы
мүмкін. Принтердің белдік қозғалтқышының мысалы тұрақты токтың
электродвигателінің қозғалтқышымен 3.29-суретте көрсетілген. Бұл
модельде жарық датчигі баспа құрылғысының бағытының өлшемі үшін
қолданылады және белдікті тартудың дұрыстығын, белдіктің серіппе
иілімділігін тексереді. Жоспар мақсаты белбеу серіппенің тұрақтыға ісәрекетін анықтауымен анықталады және қозғалтқыштың шкив және
бақылаушы үшін сәйкес параметр таңдаңыздар. Анализ үшін біз жүйедегі
белбеу қозғалтқышының моделін анықтаймыз және оның көптеген
параметрлерін таңдаймыз. Осы модельді қолдана отырып, біз модельдің
ағымдық граф сигналын аламыз және айнымалы күйін таңдаймыз. Содан
жүйе үшін сәйкес транспонирленген функцияны анықтаймыз және оның
басқа серіппеден басқа параметрлерін таңдаймыз. Сонымен, біз серіппенің
қаттылығының өзгеру әсерін реалистикалық диапазон шеңберінде
қарастырамыз.
Біз жүйенің белбеулік қозғалтқышының моделін 3.30-суретте
көрсеттік. Бұл модель белбеудің тұрақтылық коэффициенті к, шкиф радиусы r, қозғалтқыштың бұрыштық айналу білігі , ал баспа құрылғысы
деп болжайық. Баспа
массасының оң жақ бұрылу бұрышы
p
құрылғысының массасы m, және бағыты y(t). Жарық басқару құрылғысы
үшін у өлшем, ал шығыс басқару құрылғысы ретінде v1 кернеуі (мұндағы,
v1 k1 y ) болады. Бақылаушы

3.29-сурет. Принтер белбеу жетегінің жүйесі
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3.30-сурет. Принтер белбеу жетегінің моделі

v2 шығыс кернеуін береді, мұндағы v2 – v1 -дің функциясы болып табылады. v2 кернеуі қозғалтқыш аумағына қосылған. Біз сызықты тәуелділікті
қолдана аламыз делік:
v2

k2

dv1
dt

k3v1 ,

және қолдану үшін k2 0,1 және k3 0 (жылдамдық бойынша кері
байланыс).
Қозғалтқыш пен шкифтің инерциясы J Jìîòîð Jøêèâ . Біз тұрақты
токтың ұстанымды қозғалтқышын қолдануды жоспарлап отырмыз. Типтік
1/8-hp тұрақты ток қозғалтқышын таңдауы J 0, 01 кг/м2 екенін көреміз,
индуктивтілік өрісі біршама аз, қарсылық өрісі R=2 , тұрақтының
қозғалтқышы Km 2N м/А және үйкеліс қозғалтқышы және шкиві
b 0,25Nm с/рад. Шкив радиусы R 0,15 м. Жүйелік параметрлер
3.1-кестеде көрсетілген.
Енді жүйе үшін қозғалыс теңдеуін жазуға көшеміз, назар аударсақ
y r p . Онда T1 тепе-теңдігінен алынған кернеу:
T1 k(r
r p ) k(r
y).
T2 тепе-теңдігінен алынған кернеу:
T2 k(y r ).
m массасының кернеу торы
T1

T2

m

d2 y
dt2

(3.102)

және
T1

T2

k(r

y)

k(y

r )

2k(r

y)

2kx1.

(3.103)
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y . Ал екінші айнымалы күй
Мұндағы, бірінші айнымалы күй x1 r
x2 dy / dt, (3.102) және (3.103) теңдеулерді қолдана отырып, келесіні
аламыз:
dx2
dt

2k
x1 .
m

(3.104)

x1 -дің бірінші ретті туындысы:
dx1
dt

r

d
dt

dy
dt

rx3

x2 .

(3.105)

3.1-кесте. Принтер >Zрыл=ыларыныU параметрлері
Машинада теру параметрлері
Масса
Жарық қабылдағыш
Радиус
Мотор
Индукция
Үйкеліс
Қарсылық
Тұрақты
Инерция

J

m 0.2 кг
k1 1 В/м
r 0.15 м
L 0
b 0.25Nm с/рад
R 2
Km 2Nm / A
Jìîòîð Jáëîê : J 0.01 êã ì2

біз үшінші айнымалы күйді таңдағанда, ол x3 d / dt -ға тең болады. Айналым қозғалысын бейнелейтін дифференциалдық теңдеуді қарастырамыз.
L 0 болғанда, ток қоздыру i v2 / R және қозғалтқыштың айналым
моменті Tm Km i . Осылайша,
Km 2
v ,
R

Tm

және қозғалтқыштың айналу моменті белбеудің іс-әрекетіне плюс
бұзушылығы немесе қалаусыз жүктеме моментіне келтіру үшін айналу
моментін қамтамасыз етеді, сондықтан:
Tm T Td .
Қозғалтқыштың T айналу моменті шкив оғы, сондықтан:
T

J

d2
dt2

b

d
dt

r (T1

Осылайша,
dx3
dt

d2
.
dt2

T2 ).
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Осыдан,
dx3
dt

Tm

Td

2kr
x1 ,
J

b
x3
J

J

мұндағы,
Tm

Km
v2 , v2
R

k1k2

dy
dt

k1k2 x2 .

Сөйтіп, келесіні аламыз:
dx3
dt

Km k1k2
x2
JR

b
x3
J

2kr
x1
J

T4
.
J

(3.106)

(3.104)-(106) теңдеулері үш ерекше бірінші ретті дифференциалдық
теңдеулері жүйені бейнелеу үшін қажет. Дифференциалдық теңдеудің матрицасы

x

0
2k
m
2kr
J

1

r
0 x

0
Km k1k2
JR

0
0 Td .
1
J

b
J

(3.107)

Дифференциалдық теңдеудің матрицасын көрсететін графиктің және
блок-сызбаның өту сигналы 3.31-суретте көрсетілген, мұндағы айналым
моментінің бұзылу түйінінің анықталуы қосылған.
Транспонирленген функцияны анықтау үшін ағымдық графты
қолдануымызға болады. Мақсатымыз бұзылудың әсерін төмендеу болып
табылады және транспонирленген функция осы мақсатқа қалай жетуге болатынын көрсетеді. Өту сигналын қолдану Мейсон формуласы бойынша,
келесіні аламыз:
X1 (s)
Td (s)

1 (L1

L2

r
s
J
L3

2

L4 )

L1 L2

,

мұндағы,
L1

b 1
s , L2
J

2k 2
s , L3
m

2kr 2 s
J

2

және L4

2kKm k1k2rs 3
.
mJR

Біз блок-сызбаның қысқарту әдісін қолдана отырып, кері байланысты транспонирленген функцияны анықтай аламыз, 3.32-суретте
көрсетілгендей. Еске салсақ, жиынтық сұлбаның төмендеуіне ілесетін
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әмбебап жол жоқ, алайда, бір дұрыс шешім бар. Түпнұсқалы жиынтық
сұлба 3.31(б)-суретте көрсетілген. Бірінші сатының нәтижесі 3.32(а)суретте көрсетілген, мұндағы кері байланыстың жоғарғы ілмегі бір транспонирленген функцияға дейін қысқарылды.

3.31-сурет. Белбеу принтері (а) ағымдық синал графы (b) модельдің жиынтық сұлбасы

Осылайша, 3.32(ә)-суретте көрсетілген екінші саты екі төменгі
иілімнің кері байланысын бір транспонирленген функцияға біріктіреді.
3.32(б)-суретте көрсетілген үшінші сатыда кері байланыстың төменгі контуры жабылған, содан қалған транспонирленген функциялар сәйкесінше
төменгі контурда біріктірілген, тұйық транспонирленген функцияның
соңғы қадамы 3.32(в)-суретінде көрсетілген. 3.1-кестесінде көрсетілген
параметрлік мәнге қою арқылы, келесіні аламыз:
X1 (s)
Td (s)

3

s

2

25s

15s
14,5ks 1000k(0,25

0,15k2 )

(3.108)
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3.32-сурет. Белбеу принтерінің томендеу жиынтық сұлбасы

Біз к серіппенің қаттылығын және k2 кірісін таңдауымызға болады,
сондықтан x1 айнымалы күйі тез арада төменгі шекара мәніне дейін бұзылу
орындалғанда төмендетеді. Зерттеу сынағы үшін бұзылу қадамы
Td (s) a / s. Еске салсақ, x1 r
y , біз енді x1 үшін кіші шаманы іздейміз,
-мен қатты белбеусондықтан y r - ға тең болуы керек. Егер бізде k
y
r
T
(
s
)
a
/
s
тең. Бұзылу d
лер болса, онда
қадамымен келесіні аламыз:
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X1 (s)

3

2

25s

s

15a
14.5ks 1000k(0.25

Ақырлы мәнді теорема келесіні береді:
Lim x1 (t) Lim sX1 (s)
t

0

s

0.15k2 )

0,

.

(3.109)

(3.110)

және осылайша x1 (t) бағалауы нөл деп белгіленеді. Біз 1 k 40 диапазонында k үшін шынайы бағалауды қолдануымыз керек. k 20 және k2 0,1
үшін орта мән:
X1 (s)

3

s

(s

15a
25s 290s 5300
15a
.
2
22,56)(s 2.44s 234.93)
2

(3.111)

Сипаттамалық теңдеу үшін бір айқын түбір және екі күрделі түбір бар.
Элементар бөлшектің кеңеюі:
X1 (s)
a

s

A
22.56

Bs C
,
(s 1.22)2 (15.28)2

(3.112)

0, 0218, B 0, 0218 және C
0, 4381 мәндерін таптық. Бұл
мұнда, біз A
азғантай қалдықтардан бұзылу бірлігіне жауап, салыстырмалы түрде аз
екені айқын. А және В шамасы С-ға қарағанда аз болғандықтан, біз X1 (s)
-ке жуықтауымызға болады:
X1 (s)
a

0, 4381
.
(s 1.22)2 (15.28)2

2.3-кестесін қолданып, келесіні аламыз:
x1 (t)
a

0, 0287e

1,22t

sin15,28t.

(3.113)

x1 -дің шынайы реакциясы 3.33-суретте көрсетілген. Бұл жүйе әсерді
үлкен емес шамадағы, қажет емес бұзылуларды төмендетеді. Сөйтіп, біз
өзіміздің жобалық тапсырмамызға жеттік.
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3.9. ПРОГРАММАЛЫ БАСАРУ ЖОБАСЫН ОЛДАНУМЕН
КЙ АЙНЫМАЛЫ МОДЕЛІНІ АНАЛИЗІ
Уақыт аймағында жүйенің күй кеңістігінде қолданылатын әдіс
берілген:
x Ax Bu және y Cx Du.
(3.114)
x векторы жүйенің күйі, A – n n өлшемді матрицалық жүйенің
тұрақтысы, B – n m өлшемді матрицаның кіріс тұрақтысы, C – p n
өлшемді матрицасының және D – p m өлшемді матрицасының тұрақтысы
болып табылады. Кірістер саны – m , шығыстар саны – P , бір шығыс пен
бір кіріс (SISO) деп қарастырғанда, бір проблема деп қабылданады.
Сондықтан y және u қатаң (матрица) айнымалылары болмайды.
x векторының күй болатын және (A, B, C, D) матрицаларының
тұрақтылары болатын, негізгі кеңістік күйінің элементтері (3.114)
теңдеуінде көрсетілген. Осы бөлімді қамтитын екі жаңа функция SS және
Isim болып табылады. Біз де, транспонирленген матрицаның күйін есептеу
үшін, exp m функциясының қолданылуын қарастырамыз.
Транспонирленген функцияны есептеп, күй кеңістігінде және
керісінше, эквивалентті түсінік алуға болады. Күй кеңістігін түрлендіру
үшін транспонирленген функция түсінігіне дейін tf функциясы қолдана
алады, ал ss функциясы транспонирленген функция түсінігін түрлендіру
үшін, күй кеңістігі түсінігі үшін қолданыла алады. Бұл функциялар
3.34-суретте келтірілген, мұндағы, sys _tf транспонирленген функция
моделінің түсінігі және sys _ss күй кеңістігі болып табылады.
Жүйенің үшінші ретін қарастырамыз, мысалы,
T(s)

Y (S)
R(s)

3.33-сурет. Бұзу деңгейіндегі

2s2 8s 6
.
s3 8s2 16s 6

x1 (t) реакциясы: пик мағынасы = –0,0325

(3.115)
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3.35-суретте көрсетілгендей, ss функциясы көмегі арқылы күй кеңістігін
ала аламыз. Күй кеңістігінің түсінігі (3.115) теңдеуінде, (3.114) теңдеуімен
анықталады, мұндағы,
A

C

1 1 0.75 , және D

3.34-сурет. (а)

8
4
0

4
0
1

1.5
0 ,B
0

2
0 ,
0

0 .

ss функциясы. (b) Сызықты жүйе. Түрлендіру моделі.

3.35-сурет. Күй кеңістігінің түсінігін (3.115) теңдеуімен түрлендіру үшін. (а) М- Скрипт
файлы. (b) Шығарылымдар.

Транспонирленген функцияның күй кеңістігіндегі түсінігі (3.115)
теңдеуіндегі 3.36-суретте көрсетілген.

Айнымалы модельдердің күйі

289

Күй кеңістігінің түсінігі бірден-бір болып табылмайды. Мысалы, басқа
немесе күй кеңістігінің ұйғарымды түсінігі беріледі:

A

8
8
0

2
0
1

0.75
0
,B
0

0.125
0
,C
0

16 8 6 , D

0 .

ss функциясын қолданғанда, айнымалы күй жоғарыдағы екі мысалдан өзгеше болатын, шешілмеген басты бағдарламалы қамтамасыз ету
және нұсқау шартында өрнектеледі, яғни бұл мүмкін болатын жағдай.
Жүйенің жауап қайтару уақыты (3.114) теңдеуінде интегралды теңдеудің
вектордың шешімі берілген:
x(t)

exp(At)x(0)

t
0

exp A(t

) Bu( )d .

(3.116)

Экспоненциалды функцияның (3.116) теңдеудегі матрицасы күй
(t) матрицасы болып табылады, мұндағы
айнымалыларының
(3.23-теңдеуі),
(t) exp( At).
Біз берілген уақыт аралығында транспонирленген матрицаны есептеу
үшін exp m функциясын 3.37-суретте көрсетілгендей қолдана аламыз.
Матрицалық экспонентаны exp( A ) есептейді. Керісінше, exp( A ) функция
aij
есептейді e әр элемент үшін: aij A.
Мысалы, RLC тізбегін 3.4-суреттен қарастырайық, күй кеңістігінің
(3.18) теңдеуі сипатталады
A

3.36-сурет.

0

2

1

3

,B

2
,C
0

1 0 және D

0.

x сол жақ күй айнымалысы болып табылатын жиынтық сұлба
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3.37-сурет. Берілген

t

dt уақыт үшін транспонирленген күй матрицасы

Алғашқы шарт x1 (0) x2 (0) 1 және u(t) 0. Шығыста t 0.2, транспонирленген күй матрицасы 3.37-суретте көрсетілген. t 0.2 транспонирленген күй әдісі болжанады:
x1
x2

t 0.2

0.9671
0.1484

0.2968
0.5219

x1
x2

t 0

0.6703
.
0.6703

Жүйенің жауап қайтару уақыты (3.115) теңдеуі Isim функциясы
көмегі арқылы алына алады. Isim функциясы кіріс бастапқы шарт ретінде,
сонымен қоса кіріс функциясы 3.38-суретте көрсетілгендей бола алады.
Isim функциясын қолдану арқылы RLC тізбегінің жауабын есептеуге болады, 3.39-суретте көрсетілгендей.
Күй t 0.2 болғанда, Isim функциясы x1 (0.2) x2 (0.2) 0.6703 болады деп есептеледі. Егер нәтижелерді салыстыратын болсақ, алынған Isim
функциясы мен алғашқы күй векторын транспонирленген күй матрицасына көбейткенде, біз бірдей нәтижелер аламыз.

3.38-сурет. Шығыс пен күй жауабын есептеу үшін Isim функциясы
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Уақыт (s)

3.39-сурет. Isim функциясы көмегімен нөлдік кіріс пен бастапқы шарт үшін уақыт жауабын есептеу

3.10. ЖЙЕНІ ОУ ШІН ОЙНАТЫШТЫ ЖЙЕЛІЛІК
ЖОБАСЫНЫ МЫСАЛЫ
5000 см-ге тректер қанша болса, кеңейтілген дискте сонша трек болады. Бұл тректер әдетінше, 1 m енді алады. Осылайша, олар басты
бағыттағы және бір орыннан екінші орынға қозғалатын оқырманның
дұрыстығын міндетті түрде талап етеді. Бұл бөлімде біз бекітудің иілу
әсерін өзіне қосатын жүйенің күй айнымалысы дамуын қарастырамыз.
2.71-суретте көрсетілгендей бекіту үшін иілгішті қарастырамыз. Біз
жеңіл қол мен жылдам қозғалыс үшін иілімді қалайтындықтан, темір пружинадан өте жұқа бекітілген болып табылатын, майысудың әсерін
есептеуіміз керек. Тағы да біз иілудің жағдайын y(t) 3.40(а)-суретте
көрсетілгендей
нақты
басқарғымыз
келеді.
3.40(а)-суретте
көрсетілгендей жүйе үшін модельді құрастыруға тырысамыз. Мұнда біз
қозғалтқыштың массасын, масса M1 , бекіту үшін иілудің массасын M2
анықтаймыз. Иілу серіппесі k серіппе тұрақтысымен көрсетілген. Масса
M1 басқару үшін u(t) күшінен қолғалтқыштың тұрақты тогы туындайды.
Егер масса, абсолютті катаң болса, 3.40(b)-суретте көрсетілген
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жеңілдетілген модельді аламыз. Екі масса үшін қарапайым параметрлер
3.2-кестесінде келтірілген.
Транспонирленген функцияның 3.40(b)-суретте жеңілдетілген жүйе
моделін аламыз. Ескеріңіз: M M1 M2 20.5g 0.0205kg. Онда:
M

d2 y
dt2

b1

dy
dt

u(t).

Осыдан транспонирленген функцияның моделі:
Y (s)
U (s)

1
.
s(Ms b1 )

3.40-сурет. (а) Иілу пружинасы бар екі массалы жүйе моделі. (b) Қатаң пружиналы
жеңілдетілген модель

3.2-кесте параметрлері үшін аламыз:
Y (s)
U (s)

1
s(0.0205s 0.410)

48.78
.
s(s 20)

3.41-суретте көрсетілгендей, басты оқырманның транспонирленген
функция моделі мотор дөңгелегінің әсерін қосады. R 1 , L 1mH және
Km 0.1025 болғанда, біз
G (s)

Y (s)
V (s)

s(s

5000
,
20)(s 1000)

(3.118)

2-бөлімде алған айқын модельді аламыз.
Енді екі массалы жүйенің, 3.40(а)-суретте көрсетілген, күй айнымалыларын аламыз. Дифференциалдық теңдеу жазамыз:

3.41-сурет. Қатаң серіппелі иіріліммен оқитын құрылғы моделінің транспонирленген
функциясы
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Mass M2 : M2

x1

d2 q
dt2

b2

dy
dt

k(y

q)

0.

Модельдің айнымалы күйін дамыту үшін, айнымалы күйін x1
y түрінде таңдаймыз. Сонда
dq
және x4
dt

x3

q және

dy
dt

өрнегін аламыз. Матрица формасында
x Ax Bu,
осыдан:

x

q
y
,
q
y
0
0
,
1 / M1
0

B

және

A

0
0
k / M1
k / M2

0
0
k / M1
k / M2

1
0

0
1

b1 / M1
0

0
b2 / M2

.

(3.119)

Шығыс ретінде y(t) x4 -ны алатынымызды еске түсірейік. Сонымен
қоса, L 0 және бірмәнді индукативтілік u(t) Km v(t). Қарапайым параметр мен k 10 үшін, біз аламыз:

B

0
0
50
0

және

A

0
0
500
20000

0
0
500
20000

1
0
20.5
0

0
1
.
0
8.2
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u(t) 1, t 0 үшін y -тің жауабы 3.42-суретте көрсетілген. Бұл жауап
тербелмелі болатыны анық, майысу қатаңдығы: k 100 .

3.42-сурет.

k

10 екі массалы моделінің қадамдық кірісі үшін жауап

3.11. ОРЫТЫНДЫ
Бұл тарауда біз жүйе анализі мен сипатталуын уақыт аймағында
қарастырдық. Жүйе күйі түсінігі мен жүйе күйінің айнымалыларын
анықтау талқыланды. Жүйе күйінің айнымалыларының жиынтығының
таңдауы қарастырылған және күй айнымалыларының бірмәнді еместігі
белгіленген. Дифференциалдық күй теңдеуі және x(t) үшін шешімі
талқыланған. Баламалы сигналдардың жиынтықты құрылымды сұлба
моделіне
өтуі
транспонирленген
жүйе
функциясы
(немесе
дифференциалдық теңдеу) үшін ұсынылған. Сигналдың өтуін үдетіп, Мейсон формуласы үшін қолданып, ағынның графтық моделін алу үшін біз
жеңіл түрде өңдедік. Графтық ағынды сипаттайтын дифференциалдық
күй теңдеуі және моделдің жиынтық сұлбасы зерттелінген. Қайтымды
сигнал уақытында сызықтық жүйе транспонерленген матрицаға қатысты
талқыланған, Мейсон сигналының өту қажеттілігінің формуласының
күшейтілімі, транспонирленген матрицаны алу үшін мысалмен

Айнымалы модельдердің күйі

295

сипатталған. Ғарыштық станцияның детальды сұрыптау моделінің дамуы
басқару қатынасының, басқару жетегінің минимумдік сәйкестігімен орындалатын, реалды сценарий түрінде ұсынылған. Айнымалы күй формасының
модельдеуі мен басқару жүйесінің моделі арасындағы қатынас бекітілген.
Бағдарламалық қамтамасыз ету модель басқаруының қолдануы, айнымалы күй формасындағы транспонирленген функцияға айналғандығы және
транспонирленген матрица күйін есептеу талқыланған және құрылған.
Тараулар күй айнымалыларының даму моделін, кезекті мысал моделі:
жүйені оқу ойнатқышымен қорытындылады.

БІЛІМДІ ТЕКСЕРУ
Бұл бөлімде біз сіздің біліміңізді тексеруде үш түрлі тапсырмалармен
қамтамасыз етеміз, яғни олар: ақиқат не жалған, құрамдық таңдау және
сөздерді салыстыру. Соңғы тараудың тапсырмасын қорытындылай келе
нақты жауап алу үшін сіздің жауабыңызды жауап кілтімен тексереміз.
Келесі Ақиқат не Жалған, Құрамдық таңдау тапсырмаларын жауаппен түзетеміз.
1. Жүйенің айнымалы күйі, барлық болашақ
кіріс ауытқуы және математикалық модель динамикамен бейнеленгенде қазіргі күйді берсе,
жүйенің болашақ жауабын бейнелейтін айнымалы жиынын аламыз.

Д&рыс / Б&рыс

2. Экспоненциалды функция матрицасы жүйенің
жауабымен сипатталады және транспонирленген
матрица күйі деп аталды.

Д&рыс / Б&рыс

3. Сызықты жүйенің шығысы айнымалы күй
және дифференциалдық күй теңдеулерінің кіріс
сигналдарымен байланыста бола алады.

Д&рыс / Б&рыс

4. Басқарудың стационарлы жүйесі өзімен уақыт
бойынша өзгере алатын, функция ретінде бола
алатын бір немесе бірнеше айнымалылары бар
жүйе үшін ұсынады.

Д&рыс / Б&рыс

5. Жүйенің күй айнымалыларының ұсынылуын
әрқашан диагоналды түрде жазуға болады

Д&рыс / Б&рыс

6. Математикалық моделі дифференциалдық теңдеумен берілетін жүйені
қарастырамыз:
5

d3 y
dt3

10

d2 y
dt2

5

dy
dt

2y

u(t). .
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Жүйемен бейнеленген айнымалы күйі:
2
1
0

1
0
1

a.

x

y

0 0 0.2 x

b.

x

5
1
0

y

0 0 0.2 x

c.

x

y

1 0 x

2
1

2
1
0

1
0
1

1
x
0

1
0
1

d.

x

y

1 0 0.2 x

0.4
0 x
0

1
0 u
0

0.7
0 x
0

1
0 u
0

1
0

0.4
0 x
0

1
0 u
0

Көрсетілген 7- және 8-есептер үшін ұсынылған жүйені қарастырамыз:
x Ax Bu,
мұндағы,
A

0 5
және B
0 0

1
.
0

7. Ассоцирленген транспонирленген күй матрицасы:
a.

(t, 0)

5t

b.

(t, 0)

1 5t
0 1

c.

(t, 0)

1 5t
1 1

(t, 0)

1 5t t2
0 1 t
0 0 1

d.
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8. Бастапқы шарт үшін x1 (0)
құрайды:

x2 (0)

1 , нөлдік кірістегі x(t) жауапты

a.

x1 (t)

(1 t), x2 (t)

1 мұнда t

0

b.

x1 (t)

(5

t мұнда t

0

c.

x1 (t)

(5t 1), x2 (t)

d.

x1 (t)

x2 (t)

t), x2 (t)

1 мұнда t

1 мұнда t

0

0

9. Бір кіріс пен бір шығыстың күй айнымалысы ұсынылған:
x
y

0
5

1
x
10

1
u
0

0 10 x

Транспонирленген функция жүйесі T(s)
a.

T(s)

b.

T(s)

c.

T(s)

d.

T(s)

Y (s) / U (s) мұндағы:

50
,
5s2 50s
50
,
10s 5

3

s

s2

5
,
s 5
50
.
5s 5

2

s

10. Сериядағы бірінші ретті екі жүйе үшін дифференциалдық теңдеулер
моделі:
x(t) 4x(t) 3x(t) u(t) ,
мұндағы, u(t) бірінші жүйеге кіріс болып табылады және x(t) екінші
жүйенің шығысы болып табылады. Жауаптары x(t) бірлік импульске
арналған жүйе u(t) болып табылады:
a.

x(t)

b.

x(t)

c.

x(t)

d.

x(t)

e

t

1
e
2
1
e
2
e

t

2e

2t

,

1 3t
e ,
3
1 3t
e ,
2

2t

t

e

3t

.
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11. Бірінші ретті динамикалық жүйедегі динамикалық теңдеу
ұсынылған:
5x(t) x(t) u(t) .
Сәйкесінше транспонирленген функция және кеңістікте ұсынылған
күй болып табылады:
a.

G (s)

x
1
және
y
1 5s

0.2x
0.4x

b.

G (s)

x
10
және
y
1 5s

0.2x

c.

G (s)

1

және

u

x
5x

x

0.5u

u

y x
s 5
d. Бәрі дұрыс емес.
12-ден 14-тапсырмалар бойынша 3.43-суреттегі жиынтық сұлбаны
қарастырыңыз:

3.43-сурет. Арнайы тексеріске арналған

12. Y (s) шығысындағы R(s) кірісінің және Td (s) бұзылуының эффектісі бір-бірінен тәуелсіз қарастыруға болады, себебі:
a. Бұл сызықтық жүйе, сондықтан суперпозиция принципін қолдана
аламыз.
b. R(s) кірісі Td (s) бұзылуына әсер етпейді.
c. Td (s) бұзылысы жоғары жиілікте орындалады, осы уақытта R(s)
кірісі төменгі жиілікте болады.
d. Жүйе себеп болып табылады.
13. Тұйық жүйеден күй кеңістігінде бейнеленген R(s) үшін Y (s) бұл:
a.

b.

c.

x

10 x 10 K r
y

x

x

(10 10 K ) x
y 10x

x

(10 10 K ) x 10 K r
y x

r
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d. Бәрі дұрыс емес.
14. Жіберілген қателік E(s)
қадамдық қателігі Td (s) 1 / s бұл:
,
a. ess lim e (t)

Y (s)

R(s)

құрылғының жіберген

t

b.

ess

lim e (t)

1,

c.

ess

lim e (t)
t

K

1

d.

ess

lim e (t)

K

1.

t

1

t

,

15. Жүйе транспонирленген функция ұсынған:
Y (s)
R(s)

T(s)

s3

5 (s 10)
10s2 20s

50

.

Күй айнымалысы ұсынған:
10
1
0

a.

x

y

0 5 50 x
10
1
0

b.

x

y

1 0 50 x
10
1
0

c.

x

y

0 5 50 x

d.

x

y

0 5 x

10
0

20
0
1

50
0 x
0

1
1 u
0

20
0
1

50
0 x
0

1
0 u
0

20
0
1

50
0 x
0

1
0 u
0

20
x
1

1
u
0

Келесі Сөзді салыстыру тапсырмасында, салыстырмалы
анықтамаға сәйкес көрсетілген орынға дұрыс әріпті жазыңыз:

түрде
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a

b

c

d

e

f

g

Күй векторы

Жүйе күйі

Дифференциалдық теңдеу үшін күй
векторы x Ax Bu .

______

Жүйенің еріксіз қайта сигнал
жіберуді сипаттайтын экспоненциалды функция матрицасы

______

Уақыт бойынша өзгеретін
жүйелер

t уақыт терминінде жүйені сипаттайтын және сигнал қайтаратын
уақытты қосатын,
математикалық аумақ.

Транспонирленген матрица

Күй айнымалыларының барлық n
векторы, x1 , x2 ,..., xn .

Күй айнымалылары

Болашақ күй жүйесін қамтамасыз
ететін, динамиканы сипаттайтын
теңдеуден болатын кіріс функциясы
мен сандар жиынтығы.

______

______

______

Дифференциалдық күй
теңдеуі

Уақыт бойынша өзгеретін бір немесе
бірнеше айнымалы параметрі бар
жүйе.

______

Уақыт маңайы

Жүйені сипаттайтын айнымалылар
жиынтығы.

______

ЖАТТЫ@УЛАР
E3.1 сызбасы үшін, E3.1-суретте көрсетілген күй айнымалыларының
жиынтығын теңестіру.

E3.1-сурет. RLC тізбегі

E3.2. Жүйенің кіріс манипуляторы бір буын үшін [8] дифференциалдық
теңдеуі ретінде ұсынылуы мүмкін.
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k1v(t)

k2 y(t)

k3i(t) ,

мұндағы, v(t) velocity, y(t) position , және i(t) қозғалтқыштың тогының
басқарылымы болып табылады. Күй айнымалыларының формасына
теңдеуді келтіру және нысан матрицасына құрастыру: k1 k2 1 .
E3.3. Жүйе дифференциалдық теңдеудің күй векторымен ұсыныла
алады, (3.16) теңдеу, мұндағы,
A

0
1

1
2

.

Жүйенің сипаттаушы түбірін табу.
Жауабы: 1, 1
E3.4. Дифференциалдық теңдеулі жүйе үшін күйдің айнымалы матрицасын алу:
d3 y
d2 y
dy
4
6
8y 20 u(t) .
3
2
dt
dt
dt
E3.5. E3.5-суретте көрсетілгендей, жүйе блок-сызба түрінде
өрнектелген. Күй теңдеуін, (3.16) және (3.17) теңдеулері түрінде жазамыз.

E3.5-сурет. Жиынтық сұлбалар

E3.6. Жүйе (3.16) теңдеуімен өрнектелген, мұндағы,
0 1
A
.
0 0
(а) t матрицасын табу (b) x1 (0) x2 (0)
-ны табу.
Жауабы: (b) x1 1 t, x2 1, t 0 .

1 бастапқы шарт үшін, x(t)

E3.7 Салмақ пен масса 3.3-суретте көрсетілген, мұндағы,
M 1 kg, k 100 N / m және b 20 Ns / m . (а) күй векторының
дифференциалдық теңдеуін табу. (b) осы жүйе үшін теңдеудің сипаттаушы
түбірін табу.
0
1
0
x
u
Жауабы: (а) x
100 20
1
(b) s

10,

10 .
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E3.8. Онша биік емес әуеде қалқыған, жоғары бағытталған әуе кемесінің
адамдар отыратын бөлігі ауа райының қолайсыз жағдайына келгенде талабы жоғары. Қалқу шартының матрицамен өрнектелуі:
0
0
0

A

1
0
6

0
1 .
3

Сипаттаушы теңдеудің түбірін табу керек.
E3.9. Көп иінді жиынтық сұлба E3.9-суретте көрсетілген. Күй айнымалылары x1 және x2 -мен белгіленеді. (а) Күй айнымалыларының
анықтауышы кері байланыспен өрнектеледі, мұндағы шығыс y(t) және
кіріс r (t) деп белгіленеді (b) Сипаттамалық теңдеуді анықтау.

E3.9-сурет. Multi-жүйені басқарудың кері байланысы

E3.10. Қалқыған басқару жүйесі көліктік құралы ретінде екі күй айнымалысымен ұсынылған [13]:
A

0
1

6
.
5

(a) Сипаттаушы теңдеудің түбірін табу.
(b) Транспонирленген
t матрицаны табу.
3, 2
Жауабы: (a) s
(b)

(t)

3e

2t

2e

e

3t

e

3t

2t

6e 3t 6e 2t
.
3e 3t 2e 2t

E3.11. Транспонирленген функцияны сипаттайтын жүйе үшін күй айнымалысы анықталады.
T(s)

Y (s)
R(s)

4(s 3)
.
(s 2)(s 6)

E3.12. Күй айнымалыларының моделін қолдану айналымды сипаттайды, ол E3.12-суретте көрсетілген. Бастапқы айналым мен бастапқы
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конденсатордағы кернеу нөлге тең болғанда, бірлік қадамындағы кіріске
жауап аламыз.

E3.12-сурет. RLC тізбектей қосылған

E3.13. Екі дифференциалдық теңдеумен сипатталатын жүйелер:
dy
dt

y

2u

aw

0

және
dw
dt

by

4u

0.

Мұнда w және y уақыт функциялары және u - u(t) -ның кірісі болып
табылады. (а) күй айнымалыларының жиынтығын таңдаймыз. (ә)
Дифференциалдық теңдеу матрицасын, нақты матрица элементтерін жазамыз. (б) a және b параметрлері бойынша жүйенің сипаттаушы түбірлерін
табамыз.
1/2
1 4ab / 2
Жауабы: (c) s
E3.14. Қосымша радиоактивті материал мөлшері r (t) K u (t) болатын
(мұндағы, K – тұрақты), массасы М радиоактивті материалмен
өрнектелген күй кеңістігінде дамытамыз.
E3.15. E3.15-суретте көрсетілгендей, екі масса байланысқан жағдайын
қарастырайық. Әр массаның бірінші ретті үйкелісі b тұрақтысы болады.
Айнымалы күйдің дифференциалдық теңдеу матрицасын анықтау керек.

3.15-сурет. Екі массалы жүйе

E3.16. E3.16-суретте көрсетілгендей, екі аз үйкелісті арба серіппемен
қосылған. Ішкі күш u (t) . Шығыс ретінде y(t) q(t) болатындай, 2 арба
бағытын аламыз. Жүйенің кеңістігін күйін анықтау.
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E3.16-сурет. Аз тербелмелі үйкелісті екі арба

E3.17. Үлгілі дифференциалдық күй теңдеуінің айнымалысын, E3.17суретте көрсетілген сызба үшін анықтау.

3.17-сурет. RC тізбегі

E3.18. Келесі дифференциалдық теңдеулерде ұсынылған жүйені
қарастырамыз:
R i1

L1

di1
dt

v

va

L2

di2
dt

v

vb

i1

i2

C

dv
,
dt

мұнда, R , L1 , L2 және C тұрақтылар келтірілген va және vb кіріс болып табылады. Айнымалылардың күйлері x1 i1 , x2 i2 , және x3 v түрінде
анықталсын. x3 шығыс сигналы болғанда, жүйенің күй айнымалысы
алынады.
E3.19. Бір кіріс, бір шығыспен теңдеу матрицасы бар.
0
3

x

1
x
4

0
u
1

және
y

10 0 x.

Транспонирленген функцияны анықтау: G (s)
Жауабы: G (s)

2

s

10
4s

3

.

Y (s) / U (s) .
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E3.20. Қарапайым маятник үшін E3.20-суретте көрсетілген, сызықты
емес қозғалыс теңдеуі:
g
sin
L

k
m

0,

түріне ие. Мұндағы, g гравитация болып табылады, L – маятник ұзындығы,
m маятникке ілінген масса (серіппе массасы жоқ деп ұсынылған) және K –
ілінген нүктедегі үйкеліс коэффициенті.
0 тепе-теңдік күй айналасында қозғалыс теңдеуін сызықты ету.
(а)
(b) жүйенің күй айнымалысының ұсынысын алу. Жүйенің шығысы
бұрышы болып табылады.

E3.20-сурет. Қарапайым маятник

E3.21. Бір кіріспен, бір шығыспен жүйе сипатталады:
x(t)

0
1
y(t)

1
x (t)
2

1
u (t)
0

0 1 x (t)

Транспонирленген G (s) Y (s) / U (s) функцияны алу және кірістің
бірлік қадамына жүйенің жауап беруін анықтау.
E3.22. Жүйені күй айнымалылары түрінде қарастырамыз:
x Ax Bu
y Cx Du
осыдан
A

3 2
,
3 4

B

1
,
1

C

1 0 және D

0 ..

(а) G (s) Y (s) / U (s) транспонирленген функцияны есептеу. (b) жүйенің
полюстері мен нөлдерін анықтау. (с) егер мүмкін болса, өзін жүйе бірінші
ретті жүйе ретінде ұсынады.
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x ax bu
y cx du
мұнда, a, b, c және d скаляр, сондықтан бұл транспонирленген функция, (а)-да алынғандай.
E3.23. Үшінші ретті дифференциалдық теңдеудің көмегімен жүйені
модельдеуді қарастырамыз.
x (t) 3x(t) 3x(t) x(t)
u (t) 2u(t) 4u(t) (t).
Күй айнымалыларын ұсынысын құрастыру және x(t) шығыс және u(t)
кіріс деп есептеп, жүйенің жиынтық сұлбасын алу.

ТАПСЫРМАЛАР
P3.1. RLC тізбегі P3.1-суретінде бейнеленген. (а) сәйкес келетін айнымалы күй жиынын анықтау. (b) айнымалы күй терминдерінен бірінші
ретті дифференциалдық теңдеу жиынын алу. (c) дифференциалдық күй
теңдеуін жазу.

P3.1-сурет. RLC тізбегі

P3.2. Теңестірілген желілік көпір P3.2-суретте көрсетілген.
(a)
Осы сызба үшін A мен B матрица екенін көрсету.
A

B

2 / ((R1 R2 ) C)
0
1 / (R1

R2 )

1/ C
R2 / L

0
2R1 R2 / ((R1

R2 ) L)

,

1/ C
.
R2 / L

(b) Блок сызбасын тұрғызу. Айнымалы күй теңдеуі:
(x1 , x2 ) (v c , iL ) .

P3.2-сурет. Теңестірілген желілік көпір
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P3.3. RLC желі тізбегі P3.3-суретінде көрсетілген. x1 iL және x2 vc
ретінде айнымалы күйін анықтау қажет. Дифференциалдық теңдеудің
күйін алу керек.
Жауап: A

0
1/ C

1/ L
.
1 / (RC)

P3.3-сурет. RLC тізбегі

P3.4. Жүйенің транспонирленген функциясы:
T(s)

Y (s)
R(s)

s2 2s 10
.
s3 4s2 6s 10

Жиынтық сұлба тұрғызу және модельдің айнымалы күйін алу.
P3.5. Тұйықталған бейімдеу жүйесі P3.5-суретте көрсетілген. (a)
тұрақталған транспонирленген функциясын анықтаңыз T(s) Y (s) / R(s) .
(b) Жүйе үшін модельдің жиынтық сұлбасын сызу және модельдің айнымалы күйін анықтау

P3.5-сурет. Кері байланысты жүйе

P3.6. Айнымалы күй матрицалық теңдеуін P3.6-суретінде
көрсетілгендей анықтау, яғни, x1 v1 , x2 v2 және x3 i.

P3.6-сурет. RLC тізбегі

P3.7. Су асты роботтарының тереңдікте автоматты басқару жүйесі P3.7суретінде көрсетілген. Тереңдік қысым түрлендіргішпен өлшенеді.
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Вертикалды жылдамдық 25m / s болғанда, ұшақтың пайдалы кіріс
1 коэффициенті күшейеді:
(s 1)2
G (s)
,
s2 1
кері байланыстың түрлендіргіші H(s) 2s 1. Жүйе үшін күй параметрін
анықтаңыз.
K

P3.7-сурет. Субмариннің тереңдікте басқарылуы

P3.8. Айдың модулінің жұмсақ қонуы P3.8-суретте көрсетілгендей
модельденуі мүмкін. Күй айнымалысы x1 y, x2 dy / dt, x3 m және
басқару u dm / dt. g айдың тұрақты ауырлығы болып есептелсін. Онда
осы жүйе үшін айнымалы күй моделін табуыңыз керек. Бұл модель
сызықты ма?

P3.8-сурет. Ай модулінің қонуын басқару

P3.9. Жүйенің басқару жұмысының жылдамдығы сұйықтықтың
компоненттерін пайдалану арқылы шығын есептелген болуы керек.
Жүйенің қозғалысқа ие механикалық бөлшектері болмағандықтан, ол
таза сұйықтық басқару жүйесі болып табылады. Сұйықтық газ немесе
сұйық күйде бола алады. Жүйе камертон және кіріс клапан көмегімен
жылдамдықты 0.5% бөлігінде алып отыр. Гидравикалық және
пневматикалық басқару жүйесі сезімтал емес және температурамен,
электромагниттік және ядролық сәулеленумен, үдеу және вибрациямен
тығыз байланысты. Жүйеде үдеу сұйықтық ағынының ауытқуы арқылы
болады.
Бұл жүйе жылдамдығы минутына 1200 айналым жасайтын 500kW
парлық трубинаға арналған, P3.9-суретінде көрсетілген. Өлшемсіз
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функцияны анықтау:
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0.5 аламыз. (а) тұйық транспонирленген

T(s)

(s)
.
R(s)

(b) Күй айнымалысын, (c) А матрицадан алынған сипаттаушы теңдеуді
анықтайды.

P3.9-сурет.

P3.10. Көптеген басқару жүйелері екі өлшемде x және y , мысалы, x
және y осьтерінде жұмыс істеу керек. Екі осьті басқару жүйесі P3.10суретте көрсетілген, мұнда күй айнымалыларының жиынтығы танылады. Сәйкесінше, әр K1 және K1 ось пайдалы. (а) Дифференциалдық күй
теңдеулерін алу. (b) А матрицасынан сипаттаушы теңдеуді табу. (с) K1 1
және K2 2 үшін транспонирленген матрицаны анықтау.

P3.10-сурет. Екі осьті жүйе. (а) сигналдың график бойынша өтуі (ә) Жиынтық сұлба
моделі.
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P3.11. Жүйе сипатталсын:
x

Ax

Bu ,

мұнда,
A

1

2

2

3

,B

0
0

және x1 (0) x2 (0) 10 . x1 (t) және x2 (t) анықталады.
P3.12. Транспонирленген функция арқылы сипатталатын жүйе:
Y (s)
R(s)

T(s)

3

s

8(s 5)
12s2 44s

48

.

(a)
Күй айнымалысының моделін анықтау.
(t) анықтау.
(b)
Транспонирленген күй матрицасын
P3.13. Қарастырамыз P3.1 мәселесіндегі RLC тізбегін, мұнда,
R 2.5, L 1 / 4 және C 1 / 6 . (а) матрица арқылы сипаттаушы теңдеуді
тауып, жүйе тұрақтылығын анықтау. (b) желіден транспонирленген матрицаны анықтау. Индукатордың алғашқы тогы 0.1 amp болғанда vc (0) 0
және v(t) 0 жүйе реакциясын анықтау. (D) бастапқы шарт нөл болғанда
(с) бөлімін қайталау, ал v(t) E үшін t 0, мұнда, Е тұрақты болып табылады.
P3.14. Транспонирленген функциясы бар жүйе үшін күй айнымалыларын анықтау:
Y (s)
R(s)

T(s)

s

4

3

12s

s 50
10s2 34s

50

.

P3.15. Берілген жүйенің күй айнымалыларының ұсынысын және блоксызбаны алу:
Y (s)
R(s)

T(s)

3

s

14(s 4)
.
10s2 31s 16

P3.16. Суасты кемесінің басқару динамикасы ұшақтың, зымыранның
басқару динамикасынан әлдеқайда өзгеше. Вертикалды жазықтықта
қалқу эффектісінің нәтижесі болып табылады. Сондықтан су асты кемесінің
тереңдікте басқаруын көру қызықты. Суасты кемесінің динамикасын сипаттайтын теңдеу Ньютон заңдарын қолдану арқылы алынады және
бұрыштары P3.16-суретте көрсетілген. Теңдеуді жеңілдету үшін,
бұрыш, v тұрақты жылдамдық және 25 фут/с тең деп
кішкентай
, x2 d dt және x3
, (мұндағы, – шабуыл бұрышы)
есептейміз. x1
болатын, суасты кемесінің күй айнымалыларын, тек вертикальді басқаруда
қарастырамыз. Осылайша, Альбакор типті тұмсықты суасты кемесіндегі,
осы жүйе үшін дифференциалдық теңдеудің күй векторы
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0
0.0071
0

1
0
0.111 0.12 x
0.07
0.3

0
0.095 u(t) ,
0.072

түрінде болады, мұндағы, u(t)
s (t) - кеменің артқы жағындағы палубасы. (а) жүйе тұрақтылығын анықтау. (ә) жүйенің жазықтықтың қадамы
0,285° бастапқы шарты нөлге тең қатаң бұйрығымен реакциясын анықтау.

P3.16-сурет. Тереңдегі су асты басқарулар

P3.17. Жүйе айнымалы күй теңдеулерімен сипатталады:

x

1 1 1
4 3 0 x
2 1 10

0
0 u
4

1 0 0 x. .

y

G (s) Y (s) / U (s) есептеу керек.
P3.18. P3.18-суретте көрсетілген, роботты басқаруды қарастырамыз.
[16] суретте көрсетілгендей, қандай да бір иілгіш қасиетіне ие болатын мотор шынтақта білекті жілік арқылы айналдырады. Серіппе к серіппе
тұрақтысынан және b ылғалды үйкеліс тұрақтысынан тұрады. Күй айнымалылары x1
1
2 және x2
1 / 0 болсын, мұнда:
2
0

x3
2 /
түрінде жаз.

0

k(J1 J2 )
.
J1 J2

болғанда, теңдеудің күй айнымалысын матрицалық
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Мотор

P3.18-сурет. Өнеркәсіптік робот (Корпорация ГДН ұсынады)

P3.19. Келесі түрде сипатталған, жүйені қарастырамыз:
x(t)

0
2

1
x(t) ,
3

T

x1 (t) x2 (t) . (а) (t, 0) транспонирленген матрица күйін
мұндағы, x(t)
есептеу. (b) (а)-дағы транспонирленген матрица күйін қолданып, x1 (0) 1
1 бастапқы шарттары және t 0 үшін x(t) шешімін табу.
және x2 (0)
P3.20. Жылу нейтрондарының жоғары деңгейлік ағымда тепе-теңдікте
жұмыс жасайтын ядролы үдеткіш кенеттен тоқтатылсын. Тоқтағаннан
кейін, 135 ксенонның X тығыздығы және 135 йодтың I тығыздығы үшін
16
15
бірлік көлемде 7 10 және 3 10 атомдары сәйкес қойылады. X135 және
I135 нуклоидтары сәйкес 6,7 және 9,2 уақытта жартылай ыдырайды. Ыдырау теңдеулері [15, 19]:
I

0.693
I, X
6,7

0.693
X
9.2

I.

Тоқтатылғаннан кейінгі уақыт функциясы ретінде Xe135 мен I135 концентрациясын анықтау керек. (а) реакция жүйесі және транспонирленген
матрица ретінде анықтау. (ә) жүйенің реакциясы P3.20-суретте
көрсетілгендегідей болатындығына көз жеткізу.

P3.20-сурет. Реактордың ядролық реакциясы

Айнымалы модельдердің күйі

313

P3.21. P3.21-суретте көрсетілген жиынтық сұлбаны қарастырамыз. (а)
транспонирленген функция екеніне көз жеткізіңіз:
G s

x

Y s
U s

h1s
s2

h0 a1h1
.
a1s a0

0
a0

1
x
a1

h1
u,
h2

y

1 0 x.

P3.21-сурет. Екінші ретті жүйенің моделі

P3.22. P3.22-суретінде көрсетілген шеңбер үшін модельдің айнымалы
күйін анықтау. Айнымалы күйлер: x1 i , x2 v1 , және x3 v2 . v0 (t)
шығыс айнымалысы болып табылады.

P3.22-сурет. RLC тізбегі

P3.23. P3.23(а)-суретте көрсетілген, екі бак жүйесінде кіріс клапанды мотордың қалпына келтірілуі және ақырында шығыс сигналы жылдамдығының өзгеруі басқарылады. P3.23-суретте көрсетілген
жиынтық сұлба үшін жүйе транспонирленген функция болып табылады:
Q0 (s)
I (s)

G (s)

1
3

s

10s

2

31s

30

(b). Модельдің айнымалы күйін және жиынтық сұлбасын алу.
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P3.23-сурет. Шығыстағы жылдамдық ағынының қозғалтқышпен токты бейімдеудің екі
резервуарлы жүйесі (а) Физикалық сызба. (b) Жиынтық сұлба.

P3.24. Сәулелік коллекторлы-ғарыштық жылу жүйесінен мекеме
температурасын сақтап тұру үшін жақсы өңделген бақылауды қолданған
дұрыс. Бір Күннің жылу жүйесі [10]-мен сипатталуы мүмкін.
dx1
dt

3x1

dx2
dt

2x2

u1

u2 ,

және
u2

d,

мұндағы, x1 – қажетті тепе-теңдіктен ауытқу температурасы, және x2 –
материалды сақтау температурасы (мысалы, судың сыйымдылығы үшін).
Сонымен қоса, u1 және u2 сәйкесінше қарапайым және күн жылуының
ағымдық жылдамдығы, мұндағы көлік тасымалданатын ортаға ауа әсер
етеді. Сақтау температурасындағы сәулелік (мысалы, бұлтты ауа райы)
ауытқу d -мен өрнектеледі. Нөлдік бастапқы шартына сәйкес u1 0, u2 1
және d 1 жүйенің жауабын шешу және матрицалық теңдеуін жазу керек.
P3.25. Жүйе келесі дифференциалдық теңдеуге ие:
x

1
2

0
x
3

0
r (t).
1

(t) -ны және жүйе үшін оның (s) түрленуін анықтаңыз.
P3.26. Жүйеде жиынтық сұлба бар, P3.26-суретте көрсетілгендей.
Күй айнымалысының моделін және (s) транспонирленген күй матрицасын анықтау.
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P3.26-сурет. Кері байланыс жүйесі

P3.27. Бір дәрежелі еркіндігі бар гироскоп P3.27-суретте көрсетілген.
Гироскоп жүйенің бұрыштық қозғалысын сезеді және ұшуда автоматты
басқаруда жүйеде қолданылады. Кардан ОВ шығу осі бойымен қозғалады.
Кіріс ОА кіріс осі бойымен өлшенеді. Моменттер суммасы мен
бұрыштық моменттің өзгерісінің теңестірілу жолы арқылы шығу осінде
қозғалыс теңдеуі алынады. Жүйенің гироскобының күй кеңістігінің
ұсынылымын алу.

P3.27-сурет. Гироскоп

P3.28. P3.28-суретте қос-массалы жүйе көрсетілген. b тұрақтысы
тербелмелі үйкеліс болып табылады. Шығыс айнымалысы y2 (t) болғанда,
күй айнымалысын анықтау.

3.28-сурет. Екі массалы жүйе

P3.29. Кеңістікте манипулятивті операцияны орындау үшін жолды
анықтауға бағытталған үлкен инженерлік жұмыс жасау керек, мысалы,
ғарыш станциясы мен арнаулы спутниктерге ие болу жиынтығы. Мұндай
тапсырмалар орындалуы үшін ғарыштық кеменің жүк бөлігінде [4,12,21]
манипулятордың өшкен жүйесі (МӨЖ) қолданылу керек. МӨЖ ғарыш
кемесінің соңғы міндетінде өзінің көрнекілігін дәлелдеді, бірақ жаңа
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қадам құрылымын тетіктің сегментіндегі манипулятор ретінде есептеуге
болады. Мұндай құрылым манипулятор салмағын төрт есеге дейін азайтып
тастауы мүмкін, ал инфляция үшін жүк бөлігінде көп орынның болуына
байланысты сегізден бірін құрайды.
МӨЖ-де ғарыш кемесінің бөлігінде кеңістік құрылымын құру
Р3.29(а)-суретінде көрсетілген, ал МӨЖ-дегі иілгіш тетік моделі Р3.29(b)суретінде көрсетілген, мұндағы J – мотор қозғалтқышының инерциясы, L – жүк компонентінің тартылыс центріне дейінгі қашықтықтығын
білдіреді. Осы жүйе үшін күй теңдеуін көрсетіңіз.

P3.29-сурет. Қашықтықтан басқарылатын манипулятор жүйесі

P3.30. Екі кіріс пен бір шығыстың күй теңдеулерін алу P3.30-суретте
көрсетілген, мұнда, i2 – шығыс.

P3.30-сурет. Екі кірісті RLC тізбек

P3.31. Кеңейткіштер робот-манипулятор болып табылады, яғни
оңтайланған есепте (P3.31-сурет) [19, 22] адам қолының салмаққа
қатысты беріктігін кеңейтеді (яғни, ұлғайтады). Жүйе транспонирленген
функциямен өрнектеледі:
Y (s)
U (s)

G (s)

2

s

30
4s

3

,
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мұндағы U (s) – робот-манипуляторға түсірілген адам қолының күші және
Y (s) – түсірілген салмаққа қатысты робот-манипулятордың күші болып табылады. Модельдің айнымалы күйін және жүйе үшін транспонирленген матрица күйін анықтаңыз.

P3.31-сурет. Жүктеменің маневрлік есебінде адам қолының нық көтеру үшін созылуы

P3.32. Дәріні ішке қабылдау кезіндегі ағзаға түсу өлшемі – r. Асқазанішек жолдарындағы және қан ағысындағы дәрінің массасы сәйкесінше m1
және m2 . Асқазан-ішек жолында дәрі массасының өзгеру жылдамдығы
дәрінің теріс жылдамдыққа түскендегі жылдамдығына тең, яғни дәрідәрмек қан ағысына қазіргі уақыттағы массалық жылдамдыққа пропорционал болғанда түседі. Қандағы массаның өзгеру жылдамдығы асқазанішек жолына түскен мөлшерінің теріс жылдамдығына пропорционал, ал
метобализм нәтижесінде жоғалған масса қандағы дәрі массасына пропорционал. Жүйе арқылы өрнектелген кеңістік күйін құрыңыз.
Дербес жағдай үшін, А коэффициенті 1-ге (сәйкес таңбамен) тең, ал
m1 (0) 1 және m2 (0) 0 болғандағы реакцияны анықтау керек. Уақытқа
тәуелді айнымалы күйі мен x1 x2 жазықтық күйін құрастыру.
P3.33. Ракетаның динамикалық қатынасы келесі формуламен
өрнектелген:
Y (s)
U (s)

1
,
s2

G (s)

және кері байланыстың айнымалы күйі x1 y(t), x2 y(t), және
u
x2 0.5x1 болғанда қолданылады. Осы жүйенің сипаттаушы теңдеуінің
түбірін және бастапқы шарттары x1 (0) 0 және x2 (0) 1 болғандағы
жүйенің реакциясын анықтау. U (s) кірісі қолданбалы сәт және Y (s)
зымыранның қатынасы болып табылады.
P3.34. Жүйе транспонирленген функцияға ие:
Y (s)
R(s)

T(s)

6
3

s

2

6s

11s

6

.

(a) Жүйенің айнымалы күйін құру.
(b) Берілген жүйе үшін транспонирленген матрица күйінің
элементін анықтау.

11

(t)
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P3.35. P3.35-суретте көрсетілгендей, жүйе үшін күй кеңістігін анықтау.
Қозғалтқыштың индуктивтілігі біршама аз, мотор тұрақтысы Km 10 ,
артқы электромагниттік күш тұрақтысы Kb 0.0706 , ал мотор үйкелісі өте
2
аз. Мотор және инерция қақпақшасы J 0.006 және қойма ауданы – 50m .
Мотор зәкір тоғымен ia басқарылатынын байқауға болады. x1 h, x2
– дуал бұжәне x3 d dt болсын. q1 80 , деп болжайық, мұндағы
рышы. q0 50 h(t) – шығыс ағыны.

P3.35-сурет. Бір танкті жүйе.

P3.36. P3.36-суретте қос-массалы жүйені қарастырамыз. Берілген
жүйенің айнымалы күйін анықтау керек. x -ты шығыс деп есептейік.

P3.36-сурет. Екі серіппесі мен бір жапқышы бар екі массалы жүйе

P3.37. P3.37-суреттегі жиынтық сұлбаны қарастырамыз. Блоксызбаны басқарушы ретінде қолданып, мына түрдегі жүйенің айнамалы
моделін аламыз:
x Ax Bu
y Cx Du
Айнымалы күй моделін басқарушы ретінде қолданып, жүйе үшін
үшінші ретті дифференциалдық теңдеу моделін аламыз.

Айнымалы модельдердің күйі

319

P3.37-сурет. Үшінші ретті жүйенің жиынтық сұлба моделі

КРДЕЛІ ТАПСЫРМАЛАР
AP3.1. AP3.1-суретте көрсетілген Электромагниттік жүйенің
салпыншағын қарастырайық. Электромагнит тәжірибе жүйесінің
жоғарғы жағында орналасқан. Электромагниттік f күшін қолдану
арқылы біз, темір шарды тоқтатқымыз келеді. Бұл қарапайым, жұмысқа
қабілетсіз жүйенің электромагниттік салпыншағы екенін ескеру керек.
Сондықтан кері байланысты басқаруы керек болады. Аралық тетік секілді,
стандартты индуктивті тетік құйын тоғын шарға орналастырады [20].

AP3.1-сурет

Айнымалы күйлері x1 x, x2 dx dt және x3 i деп болжайық. Электромагнит L 0.508 H индуктивтілігіне және R 23.2 кедергісіне ие.
Электромагниттік күш үшін Тейлор қатарын жуықтауын қолданыңыздар.
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i1 I0 i ток көзі, мұндағы I0 1.06 A әрекет нүктесі және i айнымалы.
m массасы 1.75 кг тең. Саңылау xg X0 x, мұндағы X0 4.36 мм әрекет
2
нүктесі және x айнымалы. f k(i1 / xg ) электромагниттік күш, мұнда
k 2.9 10 4 N m2 / A 2 . Дифференциалдық теңдеу матрицасын және
X (s) / V (s) транспонирленген функцияның эквивалентін анықтаңыз.
AP3.2. AP3.2-суретте көрсетілгендей, m массасы салмақсыз себетке
орналасқан. Y (s) / U (s) транспонирленген функциясын анықтаңыз және
оны жүйенің кеңістік күйін алу үшін қолданыңыз.

AP3.2-сурет. Арбадағы масса

AP3.3. Көлік қозғалысының автономды басқарылуы бір пунктен
екінші пунктке дейін көлік құралының нақты басқарылуына тәуелді [16].
Автономды жағдайдың көлік құралының басқарылуы Y (s) AP3.3-суретте
көрсетілген жүйеден алынған. Берілген жүйенің айнымалы күйін алу керек.

AP3.3-сурет. Жағдайды басқару

AP3.4. Тау велосипедтерінде алдыңғы салпыншақ стандартты
құрылғы болған. Қатты ашаны ауыстыру арқылы велосипедтің алдыңғы
дөңгелегінің құрылымына қосады, мұндай орналастырулар адамды және
құрылғыны соққыдан қорғайды. Әдетте, қолданылатын ашалар, тек
бір серіппе тұрақтысы үшін қолданылады және жоғарғы және төменгі
жылдамдықтағы соққыдан емдейді, ал ол соққының әсері әртүрлі ауырлық
дәрежесіне байланысты ажыратылады.
Бірнеше құрылымдық салпыншақ жүйесі велосипед қозғалыста
болғанда реттелінетін болса жақсы болар еді. Бір ауа мен дымқылдан-
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дырғыш спиральді пружина, тұрақты орта мен адам салмағына бейімдеп
тербелісті басуға рұқсат береді [17]. Салпыншақ жүйенің моделі AP3.4суретте көрсетілген, мұнда, b бейімделгіштік болып табылады.
Сәйкесінше, велосипед (a) жоғары жылдамдықта үлкен соққыны және (b)
аз жылдамдықта кішкентай соққыны бейімдейтіндей b үшін дұрыс мәнді
таңдаңыз. k1 1 және k2 2 деп болжайық.

AP3.4-сурет. Амортизатор

AP3.5. m массадан жеңіл серіппе ұзындығы L арқылы байланысқан M
масса AP3.5-суретте көрсетілген. Сызықтық модельде қолданылатын, аз
бұрышқа ие, күй параметрлер моделін алыңыздар.
ауытқу бұрышы
деп болжайық.

AP3.5-сурет. Mасса арбада тоқтатылған

AP3.6. z бағытында қозғалатын m массасы бар, x бағытта қозғалатын
көтергіш кранды AP3.6-суретте қарастырамыз. Арба және көтеруші механизм моторы көтеруші механизм, сымдар, m жүктемелер массасына
қатысты өте қуатты болып табылады. Басқарудың кіріс айнымалыларын
D және R арақашықтықтары ретінде қарастырайық. Сонымен қоса, 50
деп болжайық. Сызықты модельді анықтап және дифференциалдық
теңдеудің айнымалы күйін бейнелеу керек.
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AP3.6-сурет. z-бағытында масса қозғалғанда, x-бағытында көтергіш кранның қозғалуы.

AP3.7. Келесі түрде өрнектелген, жалғыз кірісті және жалғыз шығысты
жүйені қарастырайық:
x(t) Ax(t) Bu(t)
y(t) Cx(t) ,
мұндағы,
A

1 1
,B
0 0

0
,C
1

2 1.

Кіріс-сызықты күй комбинациясы деп болжайық, яғни:
u(t)
Kx(t) r (t) ,
K1 K2 матрицасы, пайда матрицасы ретінде
мұндағы, r (t) кіріс. K
белгілі. Параметрлі күй теңдеуінде u(t) ауыстыру кері байланыс жүйесін
береді.
x(t)

A

BK x(t)

Br (t)

y(t) Cx(t)
Құрылымдық үдеріс меншікті A BK мәнін өзге сол жақ жарты
жазықтықта жататындай етіп, K -ны іздеуден тұрады. Тұйық жүйемен
байланысты сипаттаушы көпмүшелікті есептеу және K меншікті мәнін
тұйық кезең сол жақ жарты жазықтықта жататындай етіп іздеу керек.
AP3.8. Капсулаларға радиоактивті сұйықтықты үлестіру AP3.8(a)суретте көрсетілген. Капсула табағының көлденең осьте орын ауыстыруы, қозғалысқа сызықты мотор көмегімен келеді. X басқару осі AP3.8(b)суретте көрсетілген. (a) r (t) кірісті және y(t) шығысты, тұйық сұлбада
жүйенің айнымалы күйінің моделін алу. (b) K -ның сипаттаушы мәндері
s1
2, s2
2, және s3
2 болатындай, жүйенің сипаттаушы түбірлерін
табу. (c) Кері байланысты бірлік жүйенің аналитикалық біртекті емес жауабын анықтау.

Айнымалы модельдердің күйі

323

AP3.8-сурет. Автоматты сұйық фармацевті

ЖОБАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
CDP3.1. Тарту қозғалтқышы кірісті жүйедегі, CDP2.1-суретте
көрсетілген осьте қолданылады. Жүйе үшін күй айнымалы моделін
анықтау және мотордың индуктивтілік эффектісін елемеуге болады.
CDP2.1-кестесінде параметрлер келтірілген. Төмендеудің үйкелісін елемеуге болады.
DP3.1. Дымқылдатқыштың массалық жүйесі эффективтілігі жоғары
үлкен мотоцикл үшін, 3.3-иллюстрациясында көрсетілгендей, амотизатор
ретінде қолданылады. Түпнұсқалы таңдаулы параметрлер m 1 kg ,
b 9 N s / m және k 20 N / m (a). Матрица жүйесін, сипаттаушы түбір мен
(t) -ның транспонирленген матрицасын анықтау керек. Қатаң бастапқы
шарттар y(0) 1 және dy / dt |t 0 2 болсын. (b) Алғашқы екі секундтағы
y(t) мен dy / dt жауабын табу. (c) Серіппе қатаңдығын және сөну тұрақтысын
2
2
салт аттыға d y / d t үдемелі күштің жоғарғы жылдамдық әсерін азайту
үшін өзгертіп, жұмсартқыны қайта құруға болады. Масса әр уақытта 1 kg
болуы тиіс.
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DP3.2. Жүйеде айнымалы фаза формасында күй айнымалысының матрица теңдеуі бар:
x

0
a

1
x
b

0
u(t)
d

y

1 0 x.

Теңдеудің канондық диагоналды формасы мынадай болғаны дұрыс:
z

5
0
y

0
z
2

1
u,
1

2 2 z.

Бізге керекті теңдеуді диагоналды матрицалық түрге келтіру үшін,
a , b , және d параметрлерін анықтаңыз.
DP3.3. DP3.3-суретте көрсетілгендей, ұшақтың қамау механизмі
соғыс кемесінде қолданылады. Әр энергия жұтқыштың сызықтық моделі
fD KD x3 күшке ие. Қамау кабелін қосқаннан кейін 30 м көлемінде
ұшақты тоқтату үшін бұл өте қажет [13]. Ұшақ қонғандағы жылдамдығы –
60 м/с. Қажетті KD тұрақтысын таңдап, айнымалы күй жауабын табу керек.

DP3.3-сурет. Ұшақтың қамау механизмі

P3.4. Mile-High Bungi Jumping компаниясы секірмелі жүйені
секірушінің массасы 50 кг кем емес, 100 кг артық емес болғанда жерге
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тимейтіндей етіп жобалағанды қалайды. Сонымен қоса, компания уақыт
(секіруші жоғары төмен орын ауытырғандағы уақыт) 25 секундтан кем
емес, 40 секундтан артық емес болғанды қалайды. Кабельдің өзгешеліктерін анықтау. Қоспа Жерден 90 м биіктіктегі платформада секіруші
тұр және кабель платформадан 10 м жоғары орналасқан қозғалмайтын
түйінге бекітілген. Секіруші 2 м деп есептейік және кабель беліне
байланған ( 1 m биіктікте) делік.
DP3.5. Келесі түрде өрнектелген, жалғыз кірісті, жалғыз шығысты
жүйені қарастырайық:
x(t) Ax(t) Bu(t)
Cx t

y t
мұнда,
A

0

1

,B

2 3

0
,C
1

1 0 .

Кіріс – күйдің сызықты комбинациясы деп болжасақ, яғни
u(t)
Kx(t) r (t) ,
мұнда, r (t) – кіріс. Жүйенің тұйық сұлбасы
x(t)

A

BK x(t)

y(t)

Br (t)

Cx(t)

болатындай, r1 және r2 кері байланысты меншікті мәнге ие, K
j комплексті сан болса, онда r2
-ны анықтау керек. r1
түйіндесі.

K1 K2
j оның

КОМПЬЮТЕРЛІК ТАПСЫРМАЛАР
CP3.1. SS функциясын қолданып (кері байланыссыз), келесі транспонирленген функция үшін айнымалы күйді анықтау.
(a)

G (s)

(b)

G (s)

(c)

G (s)

1
s 10
s2 5s 3
s2 8s 5
s 1
3
s 3s2 3s 1

3-тарау

326

CP3.2. tf функциясын қолданып, келесі айнымалы күй моделі үшін
транспонирленген функцияны анықтау.
A

0 1
,B
2 8

(b)

A

1 1
2 0
5 4

(c)

A

(a)

0
1

1
2

0
,C
1

0
4 ,B
7
,B

1 0
1
0 ,C
1

0
,C
1

0 1 0

2 1.

CP3.3. CP3.3-суретте көрсетілген сұлбаны қарастырамыз. V0 (s) / Vin (s)
транспонирленген функциясын анықтау. Идеал операционды үдеткіш деп
болжайық.
(a) Айнымалы күйді анықтаңыз: R1 1 k , R2 10 k , C1 0.5 mF
және C2 0.1 mF.
(b) (a)-бөлімінен айнымалы күйді қолданып, функция қадамы мен
бірлік қадамының реакциясын алыңыз.

CP3.3-сурет. Операциялық үдеткіштің айналымы

CP3.4. Жүйені қарастырамыз:

x

0
0
3

1
0
2

0
1 x
5

y

1 0 0 x.

0
0 u,
1

(a) tf функциясын қолданып, Y (s) / U (s) орын ауыстыру функциясын анықтау.
T
(b) Бастапқы шарттағы жүйенің жауабы x(0) 1 1 1 осыдан:
0 t 10.
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(c) Функция экспонентін қолданып, (b)-да көрсетілген бастапқы
шарт үшін t 10 болғанда x(t) анықтайды және Грин матрицасын
есептеңіз.
CP3.5. Екі жүйені қарастырамыз:
0
0
4

x1

y

1
0
5

0
1 x1
8

0
0 u
4

1 0 0 x1

(1)

және

x2

0.5000
0.5000
6.3640
y

0.5000 0.7071
0.5000 0.7071 x2
0.7071 8.000

0.7071

0.7071 0 x2 .

0
0 u,
4
(2)

(a) tf функциясын қолданып, (1) жүйе үшін Y (s) / U (s) орын ауыстыру функциясын анықтау.
(b) (а) бөлімін (2) жүйе үшін қайталаңыз.
(c) (а) және (b) бөліміндегі нәтижелерді салыстырыңыз.
CP3.6. Кері байланысты басқаруы бар, CP3.6=суретте көрсетілген,
жүйені қарастырамыз.
(a) Күй айнымалысының диспетчерін анықтаңыз.
(b) (а) бөлімін үдеріс үшін қайталаңыз.
(c) Импульстің кері байланысында және күй параметрінің
құрылуында, кері байланыстың жүйелілігін есептеу үшін, күй параметрі
формасындағы диспетчер мен үдеріспен, кері байланыс функциясы мен
қатарды қолданыңыз.

CP3.6-сурет. Басқарудағы кері байланысты жүйе

CP3.7. Келесі жүйені қарастырамыз:
x

0
2

1
x
3

0
u
1
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1 0 x

y
осыдан:

1
.
0
Функцияны қолданып, жүйенің жауабын ( u(t) 0 болғанда, x1 (t) мен
x2 (t) үшін) алуға болады.
CP3.8. Күй параметрі моделін қарастырамыз, K берілген параметр:
x(0)

x

0
0
2
y

1
0
K

0
1 x
2

0
0 u,
1

1 0 0 x.

Жүйенің сипаттаушы мәндері 0 K 100 диапазонды К функциясы
сияқты болады. Сипаттаушы мәні жарты жазықтықтың сол жағында
жатқан К функциясының диапазонын анықта.

ТАПСЫРМАЛАРДЫ ЖАУАПТАРЫ
Дұрыс немесе бұрыс: (1) Дұрыс; (2) Дұрыс; (3) Бұрыс; (4) Бұрыс; (5) Бұрыс
Көптік таңдау: (6) a; (7) b; (8) c; (9) b; (10) c; (11) a; (12) a; (13) c; (14) c; (15) c
Сөздердің сәйкес келуі (жоғарыдан төмен қарай тәртіпте): f, d, g, a, b, c, e

ТЕРМИНДЕР МЕН ТСІНІКТЕМЕЛЕРІ
Канондық форма: ұсынылған айнымалы күй моделінің фундаменталды
немесе негізгі формасы, сонымен қоса, канондық айнымалы фазасы, кіріс
канондық формасы, диагоналды канондық форма және Жордан канондық
формасын қосқанда.
Диагоналды канондық форма: бөлінген канондық форма. Диагоналдағы
күй айнымалысының матрицасын, жүйенің әртүрлі полюсін N көрсетеді.
Фундаменталды матрица: транспонирленген матрица
Кіріс алдын алу канондық формасы: канондық форма, an ерекше
функцияның орын ауыстыру полином коэффициенті мен иірілімнің алдын
алуын еліктіреді, n кері байланысымен сипатталған.
Жордановтың канондық формасы: жақсы желілік полюсі жоқ жүйе
үшін диагоналды блокты канондық форма.

Айнымалы модельдердің күйі
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Матрицалық көрсеткіш функция: маңызды матрицалы функция,
e
I At (At)2 / 2 ! ... (At)k / k ! ...,
ретінде а нықта латын,
дифференциалдық теңдеуде қатысатын сызықты тұрақтыларды шешуде
үлкен рөл атқарады.
Шығыс теңдеулері: шығыс кіріс x және u күй векторларды y қатынас
арқылы қосатын алгебралық теңдеу y Cx Du.
Фазалық айнымалының канондық формасы: кері байланысты
канондық форма n бойынша сипатталған, ол n-ретті транспонирленген
функциясының бөлгіш полиномының an коэффициентін және m-ретті
транспонирленген функциясының бөлгіш полиномының bm коэффициентін
құрайды.
Айнымалы фаза: күй параметрлері канондық форманы айнымалы фазамен байланыстырады.
Физикалық айнымалылар: жүйенің физикалық айнымалыларын
ұсынатын күй айнымалылары.
Күй теңдеуінің артықшылықтары: күй векторы үшін өзгеше
теңдеу: x Ax Bu.
Жүйенің күйі: сандардың мәні және кіріс функциясы теңдеуімен, динамиканы сипаттайтындай тәсілмен қатар нөмірлейді, бұл болашақ жүйенің
күйін қамтамасыз етеді.
Күй кеңістігінің ұсынылымы: уақыт интервалының моделіне өзгеше
күй теңдеуін x Ax Bu және өнім теңдеуін y Cx Du қосу
Күй айнымалылары: жүйені сипаттайтын айнымалылар жиынтығы.
Күй векторы: барлық n күй айнымалылары бар вектор x1 , x2 ,..., xn .
Уақыт интервалы: t уақыт бойынша жүйенің сипатталуы және
уақыттың жауабы байланысатын математикалық аймағы.
Уақыт бойынша өзгеретін жүйе: уақытқа тәуелді көптеген параметрлері
өзгеретін жүйе.
t жүйенің жауабын сипаттайтын
Транспонирленген матрица:
матрицалық көрсеткіш функция.
At
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ТАРАУ

4

Ба ылау
ж йесіне кіріспе

4-ТАРАУ. Кері байланысты бас ару ж йесіні' сипаттамасы
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Кіріспе
Қате сигнал таңдауы
Параметрлерді өзгерту үшін басқару жүйесінің сезімталдығы
Кері байланысты жүйедегі сигналдың бұзылуы
Ауысу сипаттамасын басқару
Стационар қателік
Байланыс құны
Жобалау мысалдары
Программамен қамту жобасын қолданатын басқару
жүйесінің сипаттамасы
1.10 Қатарлас жобалау мысалы: Жүйені оқу диск жетегі
1.11 Түйін

ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ
Бұл тарауда, біз кері байланысты басқару жүйесінің өнімділігін суреттеу үшін қателік сигналының рөлін қарастырамыз. Қызықты мәліметтер
құрамына, модельдің үзіліссіздігіне деген сезімталдықтың төмендеуі, бас
тартудың бұзылуы, шудың басылуын өлшеу, орнатылған қателік және
ауыспалы сипаттама жатады. Қателік сигналы, теріс кері байланысты жүйенің әсерінен үдерісті басқару үшін қолданылады. Жалпы түрде
айтқанда, біздің мақсатымыз қате сигналды минимумдау болып табылады. Параметрлер өзгерісінің әсерін минимумдау үшін жүйенің параметр
өзгерісіне сезімталдығын қарастырамыз. Қалаулы кіріс алу үшін жүйе
шуының қабілеттілігін өлшеу және қалаусыз кедергілерінің әсерін азайтуды қалаймыз. Одан соң кері байланысты жүйенің орнатылған және ауыспалы режимін суреттейміз және бұл өндіріс қалайша кері байланыспен
жақсарғанын көрсетеміз. Әрине, басқару жүйесінің тиімділігі шығынмен
қатар келеді. Тарау жүйенің өнімділігін талдаумен аяқталады, яғни
қатарлас жобалау мысалы: жүйені оқу үшін дисковод.
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КҮТІЛЕТІН Н ТИЖЕЛЕР
4-тарау біткенде, студенттер меңгеру керек:
Басқару жүйесін талдауда қателік сигналының орталық рөлі туралы;
Жүйені төмендету кезінде кері байланысты басқару арқылы жақсаруды
мойындау;
Ауыспалы сипаттаманы басқару және жүйенің орнатылған секірісі
арасындағы айырмашылықты түсіну;
Жобалауды басқару үдерісінде кері байланысты жүйеде шығын мен
пайданы байқау

4.1 КІРІСПЕ
Басқару жүйесі жүйенің қалаулы секірісін құрайтын компоненттердің
байланысы түрінде анықталады. Қалаулы секіріс жүйесі айқын
болғандықтан, сигнал қателікпен берілген және нақты жауап
пропорционалдығы жалпыланады. Операцияның тұйық контурлы
тізбегінде үдерістің нәтижесін басқару үшін осы сигналды қолдану кері
байланысты жүйе деп аталады. Операцияның бұл тұйық контурлы тізбегі
4.1-суретте көрсетілген. Басқару жүйесін жақсарту үшін кері байланысты
жүйенің кіріспесі қажетті болып табылады. Бұл да жүйенің табиғаттағы
биологиялық және физиологиялық жүйелер сияқты жағдайы екені қызық;
кері байланыс – осы жүйелердің ішкі жүйесі. Мысалы, жүрек соғысының
адам тұрғысынан басқару жүйесі кері байланысты басқару жүйесі болып
табылады. Кері байланысты жүйені кірістірудің сипаттамасы мен
тиімділігін құру үшін жалғыз контурлы кері байланысты жүйені
қарастырамыз. Алайда көптеген басқару жүйесі көп контурлы болса да,
жалғыз контурлы жүйе қолайлы. Кері байланыстың тиімділігі жалғыз
контурлы жүйеден барынша тиімді түрде алынуы мүмкін және
көпконтурлы жүйеге дейін таралады. Кері байланыссыз жүйе ашық контурлы жүйе деп аталады, ол 4.2-суретте көрсетілген. Td (s) бұзылуы Y (s)
шығыс қысымына әсер етеді. Кері байланыс жоқ жағдайда басқару жүйесі
кедергілер мен G (s) параметрлерінің өзгеруіне өте бейімді болады.
(а) – сигналдың график бойынша өтуі
(b) – жиынтық сұлба
Ашық контурлы жүйе кері байланысты жүйесі жұмыс жасайды және
кіріс сигналына жауап ретінде шығысты реттейді.
Тұйық жүйемен салыстырғандағы кері байланысты жүйе 4.3-суретте
көрсетілген.
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4.1-сурет. Тұйық контурлы жүйе

4.2-сурет. Бұзылған кірістің ашық контурлы жүйесі. (а) – график бойынша сигналдың
өтуі, (b) – жиынтық диаграммасы

4.3-сурет. Тұйық контурлы басқару жүйесі
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Тұйық жүйе шығыс сигналының өлшемін қолданады және актуаторды реттеу үшін қолданылатын қателік сигналын реттейтін қажетті
шығысты салыстырады.
Басқару жүйесінің екі түрі төмендегі жиынтық сұлбаларда және
сигналдың графиктік түрде өтуі көрсетілген. Тұйық кері байланысты
жүйенің күрделілігімен шығысына қарамастан басқарудың төмендегідей
артықшылықтары бар:
o Үдерістің параметрлерінің өзгеруіне байланысты жүйенің
сезімталдығының төмендеуі;
o Қателіктің төмендеуінің жақсаруы;
o Шуды өлшеудің төмендеуінің жақсаруы;
o Жүйенің орнатылған қателігінің төмендеуінің жақсаруы;
o Жүйенің
ауыспалы
характеристикасы
және
басқарудың
қарапайымдылығы.
Бұл тарауда біз кері байланысты жүйені қолданудың жоғарыда
көрсетілгендерге қандай артықшылық әкелетінін қарастырамыз.
Транскингтің қателік сигналы ұғымын қолдансақ, кері байланысты
реттеушісімен бірге жүйенің өнімділігін жақсарту үшін қолдануға болатыны айқындалады.

4.2. АТЕЛІК СИГНАЛЫНЫ ТАЛДАУЫ
Тұйық контурлы кері байланысты басқару жүйесі 4.3-суретте
көрсетілген. Оның үш кірісі бар: R(s) , Td (s) , N (s) сигналдары сәйкесінше
бұзылған және өлшеу шу сигналдары. Транскингтік қателікті былай
анықтаймыз:
E(s) R(s) Y (s)
(4.1)
Қарастыру қолайлы болу үшін кері байланысты жүйенің 4.3-суреттегі
бірлік жүйесін қарастырайық, H (s) 1 келесі бөлімнің 5.5-секциясында
бірлік емес кері байланысты элемент қарастырылады. Жиынтық сұлбаның
манипуляциясынан кейін шығысты табамыз, яғни
Y (s)

Gc (s)G (s)
R(s)
1 Gc (s)G (s)

Осылайша, E(s)
E(s)

1

R(s)

1
R(s)
Gc (s)G (s)

1

G (s)
Td (s)
Gc (s)G (s)

Gc (s)G (s)
N (s)
1 Gc (s)G (s)

(4.2)

Gc (s)G (s)
N s
1 Gc (s)G (s)

(4.3)

Y (s) көмегімен
1

G (s)
Td (s)
Gc (s)G (s)

аламыз. Келесі функцияны анықтаймыз:
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L(s) Gc (s)G (s)
L(s) функциясы контурдың үдеуі ретінде белгілі және жүйелік анализде іргелі рөл атқарады. L(s) бойынша қадағалаулық қателік былай болады.
E(s)

1
R(s)
1 L(s)

G (s)
Td (s)
1 L(s)

L(s)
N (s)
1 L(s)

(4.4)

Біз келесі функциясы анықтай аламыз:
F (s) 1 L(s)
Бұдан, F (s) көмегімен, сезімталдық функциясын былай анықтайық:
S(s)

1
F (s)

1

1
L(s)

(4.5)

Тура осылайша, контур үдеуінің тұрғысында, қосымша сезімталдық
функциясын анықтайық:
C(s)

L(s)
1 L(s)

(4.6)

S(s) және C(s) функциясының көмегімен, қадағалаулық қателікті былай жаза аламыз:
E(s) S(s) R(s) S(s)G (s)Td (s) C(s) N (s)
(4.7)
(4.7) формуланы қарастыра отырып, қателікті минимумдағымыз ( G (s)
берілгені үшін) келсе, S(s) және C(s) үлкен шама болмауы керек екенін
байқаймыз. S(s) және C(s) екеуі де жобалауды басқару инженері
таңдайтын Gc (s) реттеуші функциясы болып табылады. Алайда келесі
S(s) және C(s) негізгі қатынасы орынды:
S(s) C(s) 1
(4.8)
Біз бір мезгілде S(s) және C(s) шамасын аз етіп таңдай алмаймыз. Жоба жасалу керегі айқын. Теңдеудің ізбасар қателігін талдай отырып, ауыстыру функциясы «үлкен» не «кіші» болу керегін түсінуіміз керек. Ауыстыру функциясының қарастырылған шамасы жиілікті сипаттама әдісінде 8
және 9-бөлімнің негізгі пәні болып табылады. Алайда, біздің мақсатымыз
L контурдың үдеуі шамасын қызықтырып отырған w жиілік аралығындағы
L( jw) шамасын пайдалана отырып суреттеу (4.4) теңдеудегі қадағалаулық
қателікті ескеріп E(s) қадағалаулық қателіктегі Td (s) бұзылуының шамасын азайту үшін ауытқуды көрсететін жиіліктің барлық аралығында L(s)
жоғары болғанын қалаймыз. Осылайша, T (s) әсерін азайтып G (s) / (1 L(s))
ауыстыру функциясы аз болады. L(s) Gc (s)G (s) болғандықтан, көп шамаға
ие болу үшін Gc (s) реттеуішін жобалау керек екені шығады. Басқа тұрғыдан
қарасақ, N (s) шу өлшемінің азаюы және қадағалаулық қателіктің әсерін
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азайту үшін шудың өлшемін көрсететін L(s) -тің жиілік аралығы бойынша
аз болуын қалаймыз. Тағы да, бұл үлкен шамаларды азайту үшін, реттеуіш
керек екендігін көрсетеді. Осылайша, қателікті азайту үшін Gc (s) -ті
кішірейту арасындағы түсінбеушілік L(s) -контур үдеуін реттеу арқылы
шешілуі мүмкін, яғни төмен жиілікте үлкейтіп, ал жоғары жиілікте L(s)
-ті кішірейту арқылы. Бұзылулар мен шудың сөнуін өлшеуден бас тарту туралы қарастырулар келесі бөлімдерде жалғасады. Ары қарай G (s) үдерісінде
параметрлердің анықталмағандығы мен өзгертуіне жүйенің сезімталдығын
азайту үшін кері байланысты жүйені қалай қолданатынымызды
қарастырамыз. Бұған (4.2)-теңдеудегі Td (s) N (s) 0 жағдайында трекингтік
қателіктің талдауы көмегімен қол жеткізеді.

4.3. ПАРАМЕТРЛЕР fЗГЕРУІ ШІН БАСАРУ ЖЙЕСІНІ
СЕЗІМТАЛДЫ@Ы
G (s) ауыстыру функциясының оның табиғатынан тәуелсіз үдерісі
қоршаған ортаның өзгеруіне әкеледі, өсу үдерістің параметрлерінің нақты
мәндерін білмеу, және басқа да басқару үдерісіне барлық осы қателіктер
мен өзгертулер өзгермелі және нақты емес шығыстарға әкеледі. Оның
үстіне, тұйық жүйе өзгерту үдерісі мен шығыста түзету жағдайының
әсерінен шығыстың өзгеруін қабылдайды. Параметрлердің өзгерісі үшін
басқару жүйесінің сезімталдығының бастапқы мағынасы бар. Кері байланысты тұйық басқару жүйесінің негізгі артықшылығы оның жүйенің
сезімталдығын түсіру қабілеттілігі болып табылады. Тұйық контурлы
жағдайда егер Gc (s)G (s) 1 болса, барлық комплекс жиіліктерде ( Td (s) 0
және N (s) 0 деп алып)
Y (s) R(s)
анықтау үшін (4.2)-теңдеуді пайдалана аламыз.
Шығыс жуық шамамен кіріске эквивалентті. Алайда, Gc (s)G (s) 1
қатынасы жүйенің реакциясын тербелмелі немесе тұрақты емес жағдайға
әкелуі мүмкін. Бірақ бұл факт контур үдеуінің шамасының өсуі G (s) әсерін
төмендетеді және бұл өте пайдалы нәтижеге әкеледі. Осылайша, кері байланысты жүйенің бірінші артықшылығы G (s) үдерісінің параметрлерінің
G (s) болатындай өзгерісті
өзгеруіне әсері төмендейді. G (s) үдерісі G (s)
қабылдай алады деп болжайық. Өсімдіктің өзгеру моделі қоршаған
ортаның өзгеруіне немесе шынайы қартаюға немесе қарапайым өсімдік
парметрлеріне байланысты болуы мүмкін. E(s) қадағалаулық қателіктің
G (s) -ке байланысты әсерін қарастырайық. Суперпозиция принципіне
сүйене отырып, біз R(s) сигналын ғана қарастырып аламыз. (4.3)теңдеуден келесі қатынасты аламыз.
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E(s)

E(s)

1

1
Gc (s)G (s)

G (s)

R(s).

Онда ізбасар қателіктің өзгерісі былай болады:
E(s)
Gc (s)G (s)

(1

Gc (s)G (s)

Gc (s) G (s)
Gc (s) G (s))(1

Gc (s)G (s))

R(s)

Gc (s) G (s) екенін тауып,
E(s)

Gc (s) G (s)
R(s).
(1 L(s))2

аламыз.
Ізбасар қателіктің өзгерісі 1 L(s) факторы арқылы төмендейтінін
көреміз. Бұл фактор қарастырылып отырған жиілік аралығында 1-ден
аспайды. L(s) -тің үлкен мәндерінде 1 L(s) L(s) екенін аламыз және
ізбасар қателіктегі өзгерісті келесі арқылы жуықтай аламыз:
E(s)

1
G (s)
R(s)
L(s) G (s)

(4.9)

L(s) -тің үлкен шамасы қадағалаулық қателіктің аз өзгерісіне әкеледі
(яғни, G (s) үдерісінің өзгерісінің сезімталдығын төмендетеді). Оның үстіне
L(s) -тің үлкен шамасы S(s) -тің сезімталдығын кішірейтеді. Сезімталдықты қалай анықтаймыз деген сұрақ туады. Біздің мақсатымыз
жүйенің сезімталдығын кішірейту болғандықтан, терминді табуға
мүмкіндік береді. Сезімталдық жүйесі ауыстыру функцияларының
жүйесінің пайыздық өзгерісінің үдерістің ауыстыру функциясының
пайыздық өзгерісіне қатынасымен анықталады. Ауыстыру жүйесінің
функциясы:
T(s)

Y (s)
R(s)

(4.10)

және сезімталдық төмендегі формуламен анықталады:
S

T(s) / T(s)
G (s) / G (s)

(4.11)

Қосымша өзгертулер енгізсек (4.11)-теңдеу былай болады:
S

T/T
G/G

ln T
.
ln G

(4.12)
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Жүйенің сезімталдығы аз өзгеріс жағдайында ауыстыру функциясы
жүйесінің ауыстыру функциясы үдерісіне өзгерісіне қатынасымен
анықталады.
Ашық контурлы жүйенің G (s) өсімдігінің өзгерісіне сезімталдығын
(4.12)-теңдеуді қолданып оңай анықтауға болады. Тұйық жүйенің ауыстыру функциясының жүйесі мынадай:
Gc (s)G (s)
.
1 Gc (s)G (s)

T(s)

Осылайша, кері байланысты жүйенің сезімталдығы төмендегі формуламен анықталады:
SGT

T
G

G
T

(1

Gc
Gc G )2

G
GGc / (1 Gc G )

немесе
SGT

1

1
.
Gc (s)G (s)

(4.13)

Жүйенің сезімталдығы қарастырылып отырған жиілікті диапазонда
L(s) Gc (s)G (s) өсіру арқылы ашық контурға қарағанда төмендеуі мүмкін.
T
(4.12)- теңдеудегі SG функциясы (4.5)-теңдеудегі көрсетілген S(s) сезімтал
функциясындай екенін ескерейік. Шын мәнінде, бұл функциялар бірдей боT
лып табылады. Біз үнемі S функциясын табуға ұмтыламыз, мұндағы,
G блогының ауыстыру функциясындағы параметр. Тізбектелу
қағидасын қолданып,
ST SGT S G
(4.14)
аламыз. T(s) жүйесінің ауыстыру функциясы көп жағдайда мына түрде
беріледі:
T(s, )

N (s, )
D(s, )

(4.15)

қоршаған ортаға байланысты өзгеретін параметр.
мұндағы,
сезімталдығын (4.11)-теңдеуді қайта жазып, таба аламыз:
ST

ln T
ln

ln N
ln

0

ln D
ln

SN

SD ,

нің

(4.16)

0

параметрдің номиналь шамасы болып табылады. Басқару
мұндағы,
жүйесінің маңызды артықшылығы кері байланысты контурды енгізіп,
басқару жүйесінің параметрлерінің өзгерісінің әсерін азайту мүмкіндігі бо-
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лып табылады. Жоғары дәлдігі бар ашық жүйені G (s) ашық жүйесінің
компоненттерін табу үшін нақты спецификацияны қанағаттандыру үшін
тиянақты таңдап алу керек. Оның үстіне, тұйық жүйе G (s) -тің аз
анықталуына мүмкіндік береді. Тұйық жүйелердің бұл артықшылығы байланыс индустриясының электронды күшейтуі үшін көп артықшылық болады. Қарапайым мысал сезімталдықты түсіру үшін кері байланыстың
мағынасын құрады.
4.1-МЫСАЛ. Кері байланысты күшейткіш
Көптеген қосымшаларда қолданылатын күшейткіш коэффициенттерге ие. 4.4 (a)-суретте көрсетілгендей шығыс қысымы мынаған тең:
K in .
(4.17)
0
Біз 4.4 (b)-суретте көрсетілгендей R p потенциометрдің көмегімен үнемі
кері байланысты жүйені енгіземіз. Кері байланыссыз ауыстыру функциясы мынадай болады:
Ò
K ,
(4.18)
Күшейткіш шаманың коэффициент өзгерісіне сезімталдығы былай
анықталады:
SKT
1
(4.19)
Кері байланысты күшейткіштің жиынтық сұлбасы 4.5-суретте
көрсетілген, мұндағы
R2
R1

(4.20)

4.4-сурет. (a) ашық – контурлы күшейткіш, (b) – кері байланысты күшейткіш

4.5-сурет.

Rp

R0 шартында кері байланысты күшейткіш моделінің жиынтық сұлбасы
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және
Rp

R1

R2

(4.21)

Кері байланысты күшейткіштің тұйық контурлы ауыстыру функциясы
T

K
1 K

.

(4.22)

Тұйық контурлы кері байланысты күшейткіштің сезімталдығы
1
(4.23)
1 K
Егер K үлкен болса, онда сезімталдық төмендейді. Мысалы,
4
егер Ka 10 және
SKT

SGT SKG

0.1,

(4.24)

1
1 103

(4.25)

болса,
SKTa

аламыз немесе шама ашық күшейткіштің мыңнан бір шамасы болып табылады. Біз әлі келесі бөлімдерде сезімталдық ұғымына тоқталамыз. Бұл
жүйені талдау және жобалау облысында сезімталдықтың маңыздылығын
көрсетеді.

4.4. БАЙЛАНЫС БАСАРУ ЖЙЕСІНДЕГІ ПАРАЗИТТІК
СИГНАЛДАР
Кері байланыстың басқару жүйесіндегі маңызды әсері бұзылу
сигналының бөліктік және басқару ликвидациясы болып табылады. Кіріс
сигналына әсер ететін қалаусыз кіріс сигналдары да болады. Басқарудың
көптеген жүйелері өзге жүйе шақыратын паразиттік сигналдар болуы
мүмкін. Күшейткіштердің ішкі интегралдық микросұлбалардан немесе
транзистордан бөлінетін өзіндік шулары бар. Сызықсыз элементтердің
әсерінен антеннаның радары желден қалаусыз сигналдарды қабылдайды.
Кері байланысты жүйенің пайдасына қарай қалаусыз кедергі мен шудың
мөлшері азаюы мүмкін
Бас тартудың ауытқуы
(4.4)-теңдеуден R(s) N (s)
E(s)

0 болғанда, келесі қатынасты аламыз:

S(s)G (s)Td (s)

G (s)
Td (s).
1 L(s)
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G (s), Td (s) бекітілген шамалары үшін L(s) контурлы шамасы өскен
сайын, қадағалаулық қателіктің Td (s) әсері азаяды. Басқа сөзбен айтқанда,
контурлы шама үлкейген сайын S(s) сезімталдық функциясы кішірейеді.
Үлкен контурлы шама бас тартудың дұрыс ауытқуына әкелуін атап өтті.
Нақтырақ айтқанда, бас тартудың дұрыс ауытқуы үшін қалаулы кедергі
сигналдарына байланысты барынша қалаулы жиіліктерде үлкен күшейту
коэффициентін талап етеміз. Тәжірибеде сигналдың бұзылуы үнемі төмен
жиілікті болады. Бұл жағдайда, төмен жиіліктер үшін контурдың
күшейтуін қалаймыз. Бұл S(s) сезімталдық функциясын төмен жиілікте
құратын Gc (s) реттеуші құруды қалайтынымызға эквивалентті. Қалаусыз
ауытқуы бар жүйенің нақты мысалы ретінде, тағы да болаттың прокаттық
жылдамдығы бар басқару жүйесін қарастырайық. Болаттан жасалатын бумалар қысым мен ауытқудың басым өзгерістеріне кезігеді. Болат шыбықтар
бумаға жақындаған сайын (4.6-суретке қараңыз) бума бос болады. Алайда,
бар бумаларға қатысты болған жағдайда тиеу шамасының үлкен әсерінде
қалтылдаққа қысым көбейеді. Бұл тербеліс моментінің ауытқуының
сақтылық өзгерісіне жуықталуы мүмкін. Сол сияқты жауап 4.8-суретте
көрсетілгендей қарапайым қозғалтқыштың тербеліс моментінің
қисықтарының жылдамдығынан көрсетілуі мүмкін. Тұрақты токтың
қозғалтқышын реттейтін зәкірдің ауыстыру функциясының моделі
2.5-мысалда анықталған. Ол 4.7-суретте көрсетілген және La мәнсіз деп
(s) болболжанады. Айталық, R(s) 0 және Td (s) ауытқуы үшін E(s)
сын.

4.6-сурет. Болат прокатының заводы

4.7-сурет. Ашық контурлы жылдамдығы бар басқару жүйесі (кері байланысты
тахометрсіз)
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4.8-сурет. Қисықтың айналу моментінің қозғалтқышының жылдамдығы

Сығылу қысымының әсерінен жылдамдықтың өзгерісі
E(s)

(s)

Js

1
Td s .
Km Kb / Ra

b

(4.26)

Td (s) D / s қысым уақытына сәйкес орнату қателігі соңғы теореманы
қолдану арқылы табылады. Осылайша, ашық контурлы жүйе үшін
lim E(t)
t

lim sE(s)
s

0

lim s
s

0

Js

D
Km Kb / Ra

b

b

1
D
Km Kb / Ra s

0

( ).

(4.27)

Тұйық контурлы жылдамдығы бар басқару жүйесі 4.9-суреттегі
жиынтық-диаграммада көрсетілген. Тұйық контурлы жүйе 4.10-суреттегі
соңғы графикте және жиынтық диаграммада көрсетілген, ондағы
G1 (s) Ka Km / Ra , G2 (s) 1 / (Js b) және H (s) Kt Kb / Ka 4.10-суреттегі
(s) қателігі
тұйық контурлы жүйенің E(s)
E(s)

(s)

1

G2 (s)
Td (s)
G1 (s)G2 (s) H (s)

4.9-сурет. Тұйық контурлы жылдамдығы бар тахометрді басқару жүйесі

(4.28)
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Бұдан соң, егер G1G2 H (s) s-тің рангісіне 1-ден үлкен болған жағдайда,
біз жуық нәтижені таба аламыз
E(s)

1
Td (s).
G1 (s) H (s)

(4.29)

4.10-сурет. Тұйық контурлы жүйе. (a) сигналдың график бойлай өту моделі; (b)
модельдің жиынтық диаграммасы

Осылайша, егер G1 (s) H(s) үлкен болған сайын, ауытқу әсері тұйық
Kb болғандықтан
контурлы жүйе арқылы төмендейді. Ka
Ka Km
Kt
Ra

G1 (s) H (s)

Kb
Ka

Ka Km Kt
Ra

екенін ескерейік.
Осылайша, күшейтудің Ka үлкен шамасын табуға ұмтыламыз, және
Ra 2 4.10-суретте көрсетілген жүйенің қателігі.
E(s) R(s)
(s)
(
s
)
және R(s)
қалаулы
жылдамдық.
Есептеу
оңай бөлу үшін R(s) 0
d
-ны есептейік. 4.9-суреттегі басқару жүйесінің
деп алайық және
жылдамдығы үшін шығысты ауытқу үшін кіріс R(s) 0 болған жағдайда
ауытқудың қысымын ескеруіміз керек. Ол былайша жазылады:
(s)

1 Js
1 (Kt Ka Km / Ra )[1 / (Js

Js

b

b

b)]

(Km Kb / Ra )[1 / (Js

1
(Km / Ra )(Kt Ka

Kb )

b)]

Td (s)

Td (s).

(4.30)

Стационар шығыс соңғы теореманы қолдану арқылы алынады:
lim (t)
t

lim(s (s))
s

0

b

1
(Km / Ra )(Kt Ka

Êà күшейту шамасы жоғары болған кезде

Kb )

D;

(4.31)
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Ra
D
(4.32)
c ( ).
Ka Km Kt
Тұйық және ашық стационар шығыс жылдамдығының қатынасы мынадай:
Ra b Km Kb
c( )
(4.33)
(
)
Ka Km Kt
0
және ол үнемі 0.02-ден аз.
Кері байланысты басқару жүйесінің жылдамдық бойынша бұл
артықшылығы тұйық жүйе үшін қисықтың айналу моментінің
жылдамдығы бойынша құрылуы мүмкін. Бұл жағдай 4.11-суретте
көрсетілген.
Жылдамдық

( )

вольт
вольт
вольт

Қозғалтқыштың
айналу моменті

4.11-сурет. Тұйық контурлы жүйе үшін айналу моментінің жылдамдығы

Кері байланысты жүйенің жақсаруы жылдамдықтың айналушы
моментінің қысымына тәуелді емес екенін көрсетеді.
Шудың басылуының өлшеуі
R(s) Td (s) 0 болған жағдайда, (4.4)-теңдеуден мына қатынас
шығады:
E(s)

C(s) N (s)

L(s)
N (s).
1 L(s)

L(s) контур шамасы төмендеген сайын N (s) -тің транскингтік қателікке
әсері төмендейді. Басқа сөзбен айтқанда, C(s) сезімталдығының қосымша
функциялары L(s) контур шамасы аз болған жағдайда төмен болады. Егер
1 деп алсақ, шу басылады, себебі C(s) L(s) . Контурдың
біз Gc (s) -ті L(s)
кіші шамасы шудың басылуына әкеледі деп атап өттік. Практикада
сигналдың шуын өлшеу үнемі жоғары жиілікте болады. Осылайша,
жоғары жиілікте төмен деңгейде контурды күшейтуді қалаймыз. Бұл
жоғары жиіліктегі сезімталдықтың қосымша функциясына эквивалентті.
Шуды өлшеу мен бұзу өте пайдалы, себебі бұл дизайнерге жобалау үдерісіне
жуықтауға мүмкіндік береді. Реттеуші төмен жиілікте жоғары коэффици-
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ент және жоғары жиілікте төмен коэффициент болу керек. Жоғары және
төмен дегенде, біз контурдың күшейту коэффициентінің шамасы жоғары
не төмен жиілікте екенін меңзеп тұрғанымызды есте сақтаңыздар. Шудың
сигналы көп таралған. Бұл өлшем N (s) 4.3-суреттегідей көрсетілген.
Шығысқа сигналдың әсер етуі былай анықталады:
Gc (s)G (s)
N (s),
1 Gc (s)G (s)

Y (s)

(4.34)

бұл жуық шамамен мынадай:
Y (s)

N (s),

(4.35)

L(s) Gc (s)G (s) үшін. Бұл өткен қарастыруларға сәйкес. Реттеуші
T
контурдың күшейтуін сәйкес мағынада құру керек екені айқын. SG
сезімталдығы мен тұйық контурлы жүйенің реакциясының қадағалаулық
қателігінің кіріске эквиваленттігі 4.3-суретте қарастырылуы бойынша
көрсетілген. Жүйенің G (s) -ке сезімталдығы былай анықталады:
1
1
SGT
(4.36)
1 Gc (s)G (s) 1 L(s)
Нұсқаушының қадағалаулық қателікке әсері ( Td (s)
надай:
E(s)
R(s)

1

1
Gc (s)G (s)

1
1 L(s)

0, N (s)

0 ) мы-

(4.37)

Екі жағдайда да контурды күшейту бойынша қалаусыз әсерлер шешілуі
мүмкін. Басқару жүйесіндегі кері байланыс бірінші ретте параметрлерді
өзгерту және кіріс ауытқуының әсері үшін жүйенің сезімталдығын
төмендетеді. Соңғы құру негізінде шудың трекингтік қателікке әсерін
қарастырайық:
E(s)
Td (s)

Gc (s)G (s)
1 Gc (s)G (s)

L(s)
.
1 L(s)

(4.38)

Біз шуды өлшеудің қалаусыз әсері контурды күшейту бойынша
реттеледі деп санаймыз. Келесі қатынасты ескеріп
S(s) C(s) 1.
жобалау үдерісінде келіспеушілік айқын екенін көреміз.

4.5. АУЫСПАЛЫ СИПАТТАМАНЫ БАСАРУ
Басқару жүйесінің ең маңызды сипаттамаларының бірі – ауыспалы сипаттама. Жүйенің ауыспалы сипаттамасы – уақыттан тәуелді функция.
Себебі басқару жүйесінің мақсаты басқару жүйесінің реакциясы үнемі
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қанағаттандырылғанша реттелу керек. Егер ашық контурлы басқару
жүйесі қалаулы жауапты қамтамасыз етпесе, онда G (s) -ті барынша тиімді
әдіспен алмастыру керек. Тұйық контурлы жүйемен салыстырғанда кері
байланысты жүйенің параметрлерін реттеу жолымен қалаулы жауап алынуы мүмкін. Ашық жүйенің реакциясын 4.12-суретте көрсетілгендей G (s)
үдерісін сәйкес реттеушімен алмастыруға болады. Одан соң алмастыру
функциясы қалаулы ауыстыру сипаттамасын қамтамасыз ету үшін каскадты ауыстыру функциясын Gc (s)G (s) жобалау қажетті.

4.12-сурет. Каскадты реттеуші жүйе (кері байланыссыз). (a) график бойынша сигналдың
өтуі (b) жиынтық сұлба

Осыны түсіну үшін басқару жүйесінің ашық және тұйық контурында
құруға болатын нақты жүйесін қарастырайық 4.13-суретте көрсетілген
жылдамдықты басқару жүйесі, үнемі материалдар мен өнімдердің орнын
ауыстыру үшін тиімді үдерістерде қолданылады. Жылдамдықтың бірнеше
маңызды жүйесі металлургиялық заводтарда қолданылады. Ашық
жүйенің ауыстыру функциясы (кері байланыссыз) (2.70)-теңдеуде
алынған. (s) / Va (s) үшін
(s)
Va (s)

K1
,
1
1s

G (s)

(4.39)

аламыз, мұндағы
K1

Km
және
Ra b Kb Km

1

Ra J
.
Ra b Kb Km

Болат өндіруші завод жағдайында инерция жоғары және көптеген
орнатулардың реттелуін қозғалтқыш қажет етпейді. Егер болат жылдамдық өзгерісінің командасына жақындаған жағдайда
Va (s)

k2 E
,
s

(4.40)

аламыз. Шығыс реакциясы мынадай:
(s) G (s)Va (s).
Ауыстыру жылдамдығының өзгерісі:
(t)

K1 (k2 E)(1 e

(4.41)

t/

1

).

(4.42)
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Егер ауыстыру функциясы өте жай болса, әр түрлі 1 мүмкін болатын
уақыт тұрақтысы бар басқа қозғалтқыш таңдауымыз керек. Алайда, 1 J
инерция арқылы басым болса, ол ауыстыру функциясының көп өзгерісіне
жетуі мүмкін емес.

4.13-сурет. Ашық контурлы жылдамдығы бар басқару жүйесі (кері байланысы жоқ)

4.14-сурет. (a) тұйық контурлы жылдамдығы бар басқару жүйесі

(b) Транзистрленген тұйық контурлы жылдамдығы бар басқару жүйесі
Тұйық контурлы жылдамдығы бар басқару жүйесін тахометр
көмегімен оңай алуға болады. Бұл 4.14(а)-суретінде көрсетілген. Бұл
қысым потенциометр қысымымен есептеледі және 4.14(а)-суретте
көрсетілгендей күшейтіледі. Аз қосымшасы бар бұл кері байланысқа жету
үшін транзисторлық күшейткіш 4.14(b)-суретте көрсетілген. Тұйық контурлы жүйе
Ka G (s)
(s)
R(s) 1 Ka Kt G (s)
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s

Ka K1 / 1
(1 Ka Kt K1 ) /

.

(4.43)

1

анықталады. Êà күшейткіш шама қажетті ауыспалы сипаттама бойынша
реттелуі мүмкін. Оған қоса Kt тұрақты тахометр күшейткіші қажет болса,
өзгеруі мүмкін. Кіріс шамасының қадамдық өзгеруіне ауыстыру реакциясы мынадай:
Ka K1
(t)
(k2 E)(1 e pt ),
(4.44)
1 Ka Kt K1
мұндағы, p (1 Ka Kt K1 ) / 1 . Себебі инерция өте жоғары деп болжанады.
Êà -ны өсіре отырып жауапты өзгертеміз. Осылайша, реакцияны
жуықтаймыз.
(Ka Kt K1 )t
1
(t)
(k2 E) 1 exp
(4.45)
Kt
1
Қарапайым вариант үшін ашық контурлы полюс 1 / 1 0.10 болуы
мүмкін, бұл жағдайда тұйық контурлы полюс, ең кем дегенде
(Ka Kt K1 ) / 1 10 болуы керек, бұл реакцияның жылдамдығы, ең кем дегенде 100 есе жақсаруына әкеледі. Ka Kt K1 шамасына жету үшін Ka
жеткілікті үлкен болу керек және сигнал зәкірінің қозғалтқышы және
оның сәйкесінше айналу моменті ашық циклға қарағанда тұйық циклда
үлкен болу керек. Осылайша, барынша қуатты қозғалтқыш қозғалуының
қайта қосылуынан қашуына тура келеді.

10 және K1 K2 Kt 100 болғанда ашық контурлы және тұйық контур4.15-сурет.
лы жылдамдығы бар басқару жүйесі. Ашық контур немесе тұйық контур үшін 98 %-ға жету уақыты сәйкесінше 40 сек және 0,4 сек.
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Тұйық және ашық жүйенің реакциясы 4.15-суретте көрсетілген.
Тұйық жүйенің тез реакциясына мән беріңіз. Бұл жүйені қарастырып
отырған кезде жылдамдықта басқару жүйесі ашық және жабық жүйе
сезімталдығын анықтауға мақсатталған болады. Бұрынғы сияқты ашық
контурлы жүйенің қозғалтқыш тұрақтысына немесе K2 тұрақтысына
сезімталдығы қарапайым болады. Km -дегі тұйық контурлы жүйенің
өзгерісіне сезімталдығы
SKTm

SGT SKGm

[s (1 /
(Ka Kt K1

s

1

)]
1) /

.
1

Өткен параграфта берілген қарапайым шаманы қолданып,
SKTm

(s

0.10)
.
s 10

аламыз. Сезімталдық, ол s-тің функциясы екенін және әр түрлі жиілік шамаларында бағалау керек екенін анықтады. Жиіліктің бұл типі қарапайым,
бірақ келесі бөлімнің соңына дейін қарастырылады. Алайда, айқын төмен
j1 сезімталдық шамасы мынадай божиілікте мысалы, s j
T
0.1 .
лады: SKm
Стационар қателік
Кері байланысты басқару жүйесінің маңыздылығы ауыстыру сипаттамасын реттеу мүмкіндігі болып табылады. Оның үстіне, көріп
отырғанымыздай, жүйенің сезімталдығы және кедергілердің әсері
төмендеуі мүмкін. Алайда қосымша талап ретінде ашық контурлы және
тұйық контурлы жүйе үшін соңғы стационар қателікті салыстырып және
зерттеуіміз керек. Стационар қателік үзіліссіз реакцияны қалдыратын ауыстыру сипаттамасы ыдырағаннан кейін пайда болатын қателік болып табылады. Тұйық жүйенің шамасы 4.2-суретте көрсетілген, яғни Td (s) 0
болған жағдайда
E0 (s)

R(s)

Y (s)

(1 G (s)) R(s),

(4.46)

4.3-суретте тұйық контурлы жүйе көрсетілген. Td (s) 0 және N (s) 0
болғанда, H (s) 1 болсын. Ал қадағалаулық қателік төмендегі формуламен берілсін:
Ec (s)

1

1
R(s).
Gc (s)G (s)

(4.47)

Стационар қателікті есептеу үшін, біз соңғы шамалы теореманы
қолданамыз:
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lim e(t)

lim sE(s).

t

s

(4.48)

0

Осылайша, бірлік қадамдық кірісті сәйкестендіруші кіріс ретінде
қолданып, оның контурлы жүйе үшін келесі формуланы аламыз:
e0 ( )

lim s(1 G (s))
s

0

1
s

lim(1 G (s))
s

0

1 G (0).

(4.49)

Тұйық контурлы жүйе үшін:
ec ( )

lim s
s

0

1

1
Gc (s)G (s)

1
s

1

1
Gc (s)G (0)

(4.50)

аламыз. S=0 болғанда G(s) шамасы тұрақты токтың үдеуі деп аталады және
1-ден үлкен. Осылайша, ашық контурлы жүйе үнемі басым шаманың стационар қателігіне ие. L(0) Gc (0)G (0) шамасы бар тұрақты токтың жоғары
үдеуі берілген тұйық контурлы жүйенің төмен стационар қателігі болады.
5-бөлімде стационар қателікті толығырақ қарастырамыз. (4.49)-теңдеуде
қарастырып ашық контурлы басқару жүйесі G (0) 1 болатындай, тұрақты
ток шамасы қарапайым реттеу мен калибрлеу жолымен нөлдік орнату
қателігіне ие болуы мүмкін екеніне көз жеткіземіз. Осылайша, бұл жағдайда
тұйық жүйенің артықшылығы қандай деген сұрақ туады. Бұл сұраққа жауап беру үшін параметрдің өзгеруіне байланысты жүйенің сезімталдық концепциясына қайта ораламыз. Ашық контурлы жүйеде G (0) 1 болатындай
жүйеге калибрлеу жасауымызға болады. Бірақ жүйенің операциясы кезінде
G (s) параметрі қоршаған ортаны өзгеруі және тұрақты токтың жүйесі 1-ге
тең болмайды. Ашық жүйе болғандықтан, орнату уақыты жүйе құрылмаған
және өлшенбегенге дейін нөлге тең болмайды. Бұған қарама-қарсы ретінде
кері байланысты тұйық контурлы жүйе үнемі орнату уақытын іздейді және
кері байланысты тұйық контурлы қателігін жою үшін сигналдың өтуін
қамтамасыз етеді. Себебі, жүйелер параметр дрейфіне қоршаған орта және
өлшеулі қателікке теріс кері байланысқа ие. Шынайы кері байланысты
басқару жүйесінің мысалы 4.16-суретте көрсетілген. Тұйық контурлы
жүйенің артықшылығы параметрлерді өзгерту және қателікті өлшеу
нәтижесінде орнату қателігін төмендетеді. Бұны мысал арқылы құруға
болады.
Төмендегідей үдеріске ие ауыстыру функциясы бар кері байланысты
жалғыздық жүйесін қарастырайық:
G (s)

K
,
s 1

(4.51)
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4.16-сурет. ДЛР неміс аэрокосмос центрі алдыңғы қатардағы механикалық қолды
құрады. Негізгі мақсат – толық автономды жұмыс жүйесі әлі күнге дейін шешілмеген.
Қазіргі уақытта басқару телеманипуляция жүйесінің көмегімен жүзеге асады. Ол
мобильді платформада орнатылады және төрт сауса қпен жеңіл басқарылады. Қол операторы кері байланысын және үдеудің кері шамасын тудырады. Бұл мәлімет роботты басқару үшін кері байланысты үдеумен енгізу құрылғысымен бірге қолданылады.
(рұқсатпен қолданылады: кредит. ДЛР роботтехника мен мехатроника институты)

Бұл қатынас жылулық басқару үдерісі қысымды реттеушіні су деңгейін
басқару үдерісін көрсетеді. Берілген кіріс шамасы үшін нақты орнату
уақыты нормаланған бірлік қадамы функциясы бойынша көрсетілуі
мүмкін, бұдан R(s) 1 / s аламыз. Ашық контурлы жүйенің стационар
қателігі (4.49)- теңдеудегідей мына формуламен беріледі:
e0 ( )

1 G (0)

1

K

(4.52)

мұнда, бірліктің келісілген жиынының өзгеруі R(s) және K үшін
қолданылады. Тұйық контурлы жүйе үшін қателік мынадай болады:
Ec (s) R(s) T(s) R(s)
мұндағы, T(s) Gc (s)G (s) / (1 Gc (s)G (s)) . Стационар қателік төмендегі формуламен беріледі:
ec ( )
Gc (s)
Бұдан

lim s{1 T(s)}
s

0

1 / ( 1s 1) болғанда, Gc (0)

ec ( )

1

K
1 K

1
s

1 T(0).

1 және G (0)
1
1

K

.

K екенін табамыз.

(4.53)

Ашық контурлы жүйе үшін K=1 және стационар қателік нөлге тең болатындай жүйені өлшей аламыз. Тұйық контурлы жүйе үшін үлкен К ша-
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масын таңдай аламыз. Егер К=100 болса, тұйық контурлы жүйенің
стационар қателігі ec ( ) 1 / 101 болады. Егер дрейфустің күшейту
коэффициенті өлшеу немесе 100 %-ға өзгереді) K / K 0.1 арқылы
өзгерсе, ашық контурлы стационар қателік e0 ( ) 0.1 болады. Бұдан
өлшенген арнау уақытының өзгеру пайызы мынадай болады:
e0 ( )
| r (t) |

0.10
,
1

(4.54)

немесе 10 %-ға тең. Керісінше тұйық контурлы жүйенің стационар қателігі,
K / K 0.1 шамасымен бірге, егер шама төмендесе ec ( ) 1 / 91 -ге тең болады. Осылайша, өзгеріс мынаған тең:
ec ( )

1
101

1
,
91

(4.55)

және өзгеру қатынасы мынадай болады:
ec ( )
| r (t) |

0.0011,

(4.56)

немесе 0.11 %-ға тең. Бұл маңызды жақсару болып табылады. Себебі тұйық
жүйенің қатыстық өзгерісі ашық жүйеге қарағанда 2 есе аз болып табылады.

4.7. КЕРІ БАЙЛАНЫСТЫ БА@АСЫ
Кері байланыстың басқару жүйесіне енгізуі артықшылыққа әкелетінін
келесі бөлімде қарастырамыз. Шынында да, бұл артықшылықтардың
шығындары бар. Кері байланыстың бірінші бағасы жүйенің күрделілігі
мен компоненттердің санының өсуіне әкеледі. Кері байланысты енгізу
үшін бірнеше кері байланысты компоненттерді қарастыру қажет.
Компоненттердің тасымалдаушы өлшеуі кілттік болып табылады. Тасымалдаушы басқару жүйесінде барынша маңызды компонент болып саналады. Оның үстіне тасымалдаушы жүйеге шу мен тұрақсыздық енгізеді. Кері
байланыстың екінші бағасы шығыстың жоғалуы болып табылады. Мысалы, жалғыз контурлы жүйе, ашық контурлы шама Gc (s)G (s) және де бірлік
теріс кері байланысты жүйеде Gc (s)G (s) / (1 Gc (s)G (s)) қатынасына
әкеледі. Тұйық контурлы жүйе 1 / (1 Gc (s)G (s)) факторы арқылы кіші болады. Бұл параметрлер өзгерісі және сығылуы үшін жүйенің
сезімталдығына әкелетін негізгі фактор болып табылады. Көбінесе бізде
қосымша ашық контурлы шама болады және біз жүйенің реакциясын реттеуге көбіне дайын емеспіз. Бұл кіріс-шығыс күшейту шамасы төмендегенін атап өтейік. Кері байланыстың соңғы бағасы тұрақсыздықты енгізу
мүмкіндігі болып табылады. Ашық жүйе тұрақты болған кезде, тұйық
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жүйе үнемі тұрақты бола бермейді. Бұл тұйық жүйенің анықтылық сұрағы
6-бөлімде толығырақ қарастырылады. Шын мәнінде, жүйенің Y (s)
шығысын R(s) кірісіне тең болуын қалаймыз. Алайда, ойлана отырып неге
біз 1-ге тең ауыстыру функциясын орнатпаймыз деген сұрақ туады. Бұл
сұрақтың жауабы G (s) үдерісі қалаулы нәтижені қамтамасыз етуі
қажеттілігін яғни G (s) ауыстыру функциясы нақты үдерісі көрсетеді және
аспайтын динамикаға ие. Егер де, G (s) 1-ге тең деп алсақ, шығыс тікелей
кірістің қажеттілігімен байланысты екенін аламыз. G (s) үдерісін K (s)
және Y (s) физикалық үдерістерді арасында қамтамасыз етуі қажетті.
Бұдан G (s) 1 ауыстыру функциясы мүмкін емес екені шығады және біз
тәжірибелік ауыстыру функциясымен келісуіміз керек.

4.8. ЖОБАЛАУ МЫСАЛДАРЫ
Бұл секцияда біз 3 мысал қарастырамыз: ағылшын канал машинасы,
марс жолы және анестезия кезінде есептің артериалды қысымын реттеу.
4.2-МЫСАЛ. Ағылшын каналының ішкі машинасы
Францияда Ұлыбританияға дейінгі ағылшын жерасты жолының
құрылғысы 1987 жылдың желтоксан айында басталды. Әрбір қала арасында жер асты жолының құрылысы 1990 жылдың қараша айында салына бастады. Жер асты жолының ұзындығы 1992 жылы жалпы 23,3 миль
және теңіз деңгейінен 200 фут төмен орналасқан. 1992 жылы жалпы 14
млрд-қа аяқталған жер асты жолына әр күні 50 пайыз сыяды. Бұл Еуропа
мен Ұлыбританияны қосатын, яғни 3 сағатта Лондоннан Парижге
жеткізетін ең маңызды құрылыс нысаны болып табылады. Бұл машинаны
басқару моделі 4.17-суретте көрсетілген, мұндағы Y (s) -машинаның нақты
бұрылу бағыты және R(s) төменгі бұрыш. Машина қысымының әсері Td (s)
ауытқуы арқылы берілген. Жобалау объектісі кіріс бұрығының өзгерісінің
реакциясы ауытқуға байланысты ең аз көрсеткіш беретін К күшейту шамасын табу болып саналады.

4.17-сурет. Машинаны басқару жүйесінің жиынтық сұлбасы

Екі кіріске байланысты шығыс келесі формуламен анықталады:
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K
2

s

11s
R(s)
12s K

2

s

1
12s

K

Td (s).

(4.57)

Осылайша, ауытқудың әсерін азайту үшін 10-ға тең күшейту шамасын
таңдауымыз керек. К=100 болғанда және ауытқу нөлге тең болса, 4.18 (a)суретінде көрсетілгендей, r (t) бірлік қадамдық кіріс үшін қадамдық реакцияны аламыз. r (t) 0 кірісі нөлге тең болса, бірлік қадамдық ауытқу
үшін реакцияны анықтап, 4.18(b)-суретінде көрсетілгендей, y(t) реакциясын анықтаймыз. Ол 4.19-суретте көрсетілген.

4.18-сурет. (a) r (t) бірлік қадамдық кіріс үшін (b) бірлік ауытқудың қадамдық кірістің
y(t) реакциясы, мұнда K 100 үшін Td (s) 1 / s
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4.19-сурет. Бірлік қадамдық кіріс және К=20 бірлік қадамдық ауытқу үшін
циясы

y(t) реак-

Реакцияның шектік шамасы аз 4 %-тен төмен ) және стационар қателік
2 секундтан кейін орнатылады және K 20 деп болжаймыз. Нәтижелер
4.1-кестеде көрсетілген. Жүйенің R(s) 1 / s стационар қателігі төмендегі
формуламен анықталады:
lim e(t)
t

lim s
s

0

1

1
K 11s 1
s(s 1) s

0

(4.58)

Ауыстыру бірлік қадамдық болғанда, Td (s) 1 / s , y(t) функциясының
стационар қателігі және талап етілген мән r (t) 0 келесі теңдеумен
беріледі:
lim y(t)
t

lim
s

0

1
s(s 12)

K

1
.
K

(4.59)

Осылайша, K=100 және 20 шамасына сәйкесінше стационар шама 0.01
және 0.05 болады. Соңында, (4.12) теңдеуін қолданып, G (s) үдерісінің
өзгеруіне деген жүйенің сезімталдығын қарастырайық:
SGT

s(s 1)
.
s(s 12) K

(4.60)
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4.1-кесте. Екі кіріс &шін ж&йелерініU реакциясы.

Шама
К

нөлге тең
r(t) = қадам
r(t) = 0 шамасыауытқуы бар
r(t) = қадам
реакциясының ста- мен бірге бірлік
r(t) = қадам
реакциясының ционар қателігіне (2 қадамдық ауытқу
реакциясының
шектік шамасы пайыз критерийге) үшін у(t) стациостационар
жету үшін уақыты
нар реакциясы
қателігі

100

22 %

0.7 с

0.01

0

20

4%

1.0 с

0.05

0

Төмен жиіліктер (|

| 1) үшін, сезімталдық былай жазылады:
s
,
K

SGT

(4.61)

мұндағы, K 20 . Осылайша жүйенің сезімталдығы K шамасының өсуіне
байланысты төмендейді. Бұл жағдайда, жобаның нақты келісімі үшін K=20
шамасын таңдаңыз.
4.3-МЫСАЛ. Автокөлік марсоходын
Күн қуатты батареясы бар марсоход 1997 жылдың 4 шілдесінде марсқа
қонады, оны соджорнер деп атайды және 1997 жылы 5 шілдеде қолына
түсіреді. Роверді жердегі операторлардың көмегімен басқарады. Марсоходты мүмкіндік деп атайды. Бізге белгілі мәлімет бойынша марсоход
зерттейтін егіздер планетаға 2004 жылы қонған. Бұл жаңа Роверлер басқа
планеталық Роверлерімен салыстырғанда мүмкіндіктері мен өлшемі бойынша өзгеше. Соджернерлердің ұзындығы 65 см (2 фут) және массасы 10
кг (22 фут), ал мүмкіндіктің ұзындығы 6 м және массасы 174 кг. Соджонер
марста 12 аптада жалпы 100 м аралықты саяхаттады. Ал мүмкіндік
күтілген миссиядан 32 есе көп саяхаттады. Роверс зерттеулері барынша автономды болды. Әрбір адам өзінің телекоммуникациялық құрамын камера
және компьютерлерін әкеледі. Күннен қуат алатын батереясы натура марсоходы 4.20-суретте көрсетілген. Бұл автокөлік оған r (t) командасын
жіберуі арқылы жерден басқарылады. Жүйе 4.21(a)-суретте көрсетілгендей
кері байланыссыз немесе 4.21(b)-суретте көрсетілгендей кері байланыспен
жұмыс жасай алады. Негізгі мақсат Роверді ең қарапайым эффектпен
басқару болып табылады. Ашық жүйе үшін ауыстыру формуласы мынадай:
T0 (s)

Y (s)
R(s)

2

s

K
4s

5

,

(4.62)
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4.20-сурет. Марс зерттеуші Ровер алдыңғыларымен әлдеқайда қабілетті. Марс
зерттеуші Соджонер (НАСА)

4.21-сурет. Ровер үшін басқару жүйесі. (a) ашық контурлы жүйе (кері байланыссыз); (b)
тұйық контурлы жүйе (кері байланысты)

Және тұйық контурлы жүйе үшін ауыстыру функциясы мына
қатынасымен анықталады:
Tc (s)

Y (s)
R(s)

s2

T(s)

T0 (s)

Tc (s)

K
4s 3

K

.

(4.63)

Бұдан, К=2 үшін
2

s

2
4s

5

.

Осылайша, тура сол ауыстыру функциясы көмегімен тұйық жүйе мен
ашық жүйенің сезімталдығын салыстыруға болады. Ашық жүйе үшін
сезімталдық:
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dT0 K
dK T0

SKT0

1,

(4.64)

және тұйық жүйе үшін:
s2

dTc K
dK Tc

SKTc

2

s

4s 3
.
4s 3 K

Төменгі жиілікте әсерді зерттеу үшін s
2

(3

SKTc

(3

K

)

j

j4
2

)

j4

(4.65)

жағдайын аламыз.
.

(4.66)

T
К=2 үшін 0.1 төмен жиіліктердің сезімталдығы | SKc | 0.6 болып табылады. Сезімталдық жүйесінің жиілік диаграммасы 4.22-суретте
көрсетілген. Төменгі жиілікте сезімталдық былай анықталады:

1, | SKTc | 0.8.
R(s) 0 және Td (s) 1 / s деп орнатсақ, ауытқудың әсері анықталуы
мүмкін. Бұдан, ашық контурлы жүйе үшін стационар шаманы аламыз.
y( )

lim s
s

0

1
(s 1)(s

1
3) s

1
.
3

(4.67)

4.22-сурет. Марсоход транспорт құрылғысы үшін тұйық жүйенің сезімталдық шамасы

4.4-секцияда көрсетілгендей Td (s) 1 / s бірлік қадамдық ауытқуы бар
тұйық контурлы жүйенің шығысы мынадай болады:
y( )

lim s
s

0

2

(s

1
4s 3

1
K) s

1
3

K

.

(4.68)
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К=2 болғанда y( ) 1 / 5 . Себебі, біз сығылу әсерін минимумдауымыз
керек және К-ның үлкен мәндері керек. К шамасын К=50 болғанға дейін
және сезімталдық шамасын азайту арқылы К шамасын сығылу әсерін
азайтамыз. К=50 дейін өсіріп, r (t) қадамдық кірісі үшін жүйенің ауыстыру өнімділігі төмендей бастайды.
4.4-МЫСАЛ. Анестезия кезінде артериалды қысымды реттеу
Анестезия мақсаты операция қауіпсіз өту үшін ауырсынуды, сезуді
және табиғи рефлексті ликвидациялау болып табылады. 1500 жыл бұрын,
осы мақсатқа жету үшін алкоголь, опий және коннабиса қолданған, алайда ол жеткіліксіз болды. Операция деңгейі мен ұзақтығы үшін ауруды
сезіндірмеу жеткіліксіз болды; ауруды сезіндірмеу жеткіліксіз дәрісі өте
аз болып пациент өте қатты ауруды сезді. 1850 жылдары АҚШ-та Эджр
тісті алып тастау үшін тиімді қолдануды және одан кейін естен тандыру
құрылғысы жасалады. Ол үшін хлороформа мен азот закисін қолданды.
Қазіргі заманауи операцияда, анестезия тереңдігі анестезиологтың
міндеті болып табылады. Қысым жүрек соғысының жиілігі, температура,
қан оксигенациясы және көмірқышқыл газымен улану сияқты көптеген
өмірлік маңызды параметрлер анестезиологтың реттеуінде болады. Әрине,
пациенттердің қауіпсіздігі үшін барлық хирургиялық операция кезінде
анестезия ұстанған қажетті. Анестезиолог ала алатын кез келген көмек
жүйенің қауіпсіздігін жоғарылатады. Бұл үдерісті жалпы басқару үшін
адам мен компьютердің өзара қарым-қатынасының мысалы болып табылады. Пациент қауіпсіздігі ақырғы мақсат екені көрініп тұр. Біздің негізгі
мақсатымыз анестезия тереңдігін реттейтін автоматтырылған жүйені ойлап табу болып табылады. Бұл функция автоматты басқарылады және
шын мәнінде клиникалық жағдайларда регулярлы түрде қолданылады.
Біз анестезия тереңдігін өлшейміз. Көптеген анестезиологтар орташа артериалды қысымды анестезияның тереңдігінің қолайлы өлшемі деп санайды. Басқару жүйесінің үдерістерінің элементтері 4.23-суретте көрсетілген.
Басқару жүйесінің жобалауы мағынасында мақсатымыз бұдан да нақты
құрылуы мүмкін. ПИД-ның 3 реттеушісі көрсетілген. (4.72)-теңдеу және
4.2-кестені қараңыз.
Басқару мақсаты
Кез келген жағдайда орташа артериалды қысымды өлшеу және
қалаусыз кедергі жағдайында жазылған талаптарды сақтау. Басқару
жүйесінің мақсатымен байланыстыларды, біз келесілерді басқаратын айнымалы анықтауымыз керек.
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4.23-сурет. Қан қысымын өлшеу мысалындағы жобалау үдерісінің басқару жүйесінің
элементтері

Басқарылатын айнымалылар
Орташа қан қысымы (ОВВ)
Біздің мақсатымыз – клиникалық практикада маңызды спецификациялар орнату керекпіз. Минимумдау жүйенің өсуіне және бағаның
төмендеуіне әкеледі. Жалпы айтқанда, басқару жүйесі спецификация
басқаруын қанағаттандырғанда күрделілігі минимум болу керек. Минимумдау жүйенің өскен тиімділігін ауыстырып, бағасын төмендету керек.
Тұйық жүйе шектік шамасыз ОҚҚ-да қиындықсыз тез жұмыс жасау керек.
Тұйық жүйе қалаусыз бұзылуды минимумдау керек. Бұзылудың негізгі
2 түрі бар: хирургиялық бұзылу, мысалы, терінің кесілуі және өлшеудің
бұзылуы, мысалы, қателіктің және кездейсоқ стохастикалық шудың
калибрлеуі. Мысалы, терінің кесілуі ОҚҚ-ын 10мм-ге тез көтеруі мүмкін.
Ақырында, тура осы басқару жүйесін әр түрлі пациенттерге қолданғымыз
келгендіктен және әр пациент үшін әр түрлі модель ала алмағандықтан,
біз үдерістің параметрінің өзгеруіне қарамайтын тұйық жүйе алуымыз ке-
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рек. Клиникалық қабілеттілік тұрғысынан спецификацияны басқаруды
келесі түрде көрсетуге болады:
Жобалау басқаруының спецификациясы
DS1 ОҚҚ-нан 10 % қадамдық өзгеріс үшін орнату уақыты 20 минуттан
кем.
DS2 ОҚҚ-нан 10 % қадамдық өзгеріс үшін шектік пайыз 15 %-дан кем.
DS3 ОҚҚ-нан қадамдық өзгеріс жағдайында стационар қателік нөлге
тең.
DS4 5 % ОҚҚ-нан кем максималды реакциясы бар хирургияның кіріс
сығылуының қадамында орнату уақыты нөлге тең.
DS5 Үдеріс параметрлерінің өзгерісіне минимум сезімталдық болу керек.
Біз шектік уақыт ұғымы мен орнату уақытын 5-тарауда қарастырамыз.
Олар жүйенің өнімділігі категориясында барынша шынайы төмендейді.
Қалған 3 проектік спецификациялар, DS3 – DS5, (DS3) стационар қателігі
бар және (DS5) параметр өзгеруіне байланысты жүйенің сезімталдығы бұл
тараудың негізгі тақырыбы болып саналады. DS5 соңғы спецификациясы
әлі толық анықталмаған, алайда бұл көптеген шынайы спецификацияларға
тән. Конфигурация жүйесінде 4.24-суретте біз реттеуші жүйесінің негізгі
элементтерін анықтаймыз. R(s) кіріс жүйесі орташа артериалды қысымның
ізделінуі өзгерісі болып табылады, ал Y (s) шығысы қысымның нақты
өзгерісі болып саналады. Насос моделі тікелей механикалық констукциядан тәуелді. Қарапайым насос, мұндағы шығыс өзгерісінің жылдамдығының жұбы кірістің клапанын орнатуына тең немесе
u(t) v(t).

4.24-сурет. Қан қысымын басқару жүйесінің құрылымы

Насостың ауыстыру функциясы мынаны береді:
G p (s)

U (s)
V (s)

1
.
s

(4.69)
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Бұл шығыс кірісі мағынасында насостың импульсті реакциясы бар болуына эквивалентті:
h(t) 1
t 0
Пациенттің нақты моделін жасау өте күрделі. Себебі, пациенттің
физилогиялық жүйесін модельдеу оңай емес, ал негізгі физикалық
үдерістерді
біле
отырып
процедураны
модельдеу
тәжірибеде
қолданылмайды. Тіпті мұндай модель жасалған күнде де, уақыт бойынша кіріс жиыны және шығыс жиынының моделі бойынша сызықсыз болар еді. Модельдеудің бұл типі біздің сызықты, стационарлы бір кірісті
және бір шығысты орнатуында қолданылмайды. Басқа тұрғыдан қарасақ,
егер пациентті жүйеде қарап және кіріс-шығыс мағынасында түсінсек,
импульсті сипаттаманың қалыпты ұғымын қолдана аламыз. Онда берілген
нүкте таңдауынан артериалды қысымның өзгерісін аз ғана өзгеріспен шектесек, орнатудың кішкене облысында пациентке дұрыс болар еді. Бұл әдіс
берілгеннің айналасында қан қысымын ұстап тұру үшін біздің талабымызды жақсы көрсетеді. Пациенттің реакциясын модельдеу үшін импульсті
сипаттама әдісі бұрын сәтті пайдаланған.
Біз гипотетикалық пациент үшін 4.25-суретте көрсетілгендей
импульсті сипаттаманы алып, қара жәшік әдісін қолдандық деп болжайық.
Бастапқыда импульсті реакциясының уақыт кедергісі бар деп есептейік.

4.25-сурет. Гипотетикалық пациент үшін орташа қан қысымының импульсті реакциясы

Біздің өзіміздің жоспарлауымызда және анализде кірістерді
ескермейміз, бірақ біз мұны сақтық түрде жасаймыз. Келесі тарауда біз
уақыт кідірістерін өңдеуді үйренетін боламыз. Кідірісті бар деп есептейміз
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және қандай да бір нүктедегі анализде кідірісті ескереміз. 4.25-суретте
мәліметтер орынды сәйкеспен көрсетілген.
y(t)

pt

te

,t

0,

Мұнда, р=2 және уақыт (t) минутпен өлшенеді. Әртүрлі пациенттер әр
түрлі мәнімен байланысты. Сәйкесінше тасымалдаушы функция
G (s)

1
p) 2

(s

.

(4.70)

Тасымал үшін идеалды шусыз өлшемді ұйғарамыз және
H (s)

1.

(4.71)

Сонымен біз бірлік кері байланыс жүйеге иеміз. Осы қосымшаға жақсы
бақылаушы пропорционалды – интегралды – дифференциалды (ПИД)
бақылаушы болып табылады:
Gc (s)

Kp

KI
s

sKD

KD s2

Kps

KI

s

,

(4.72)

Мұндағы, KD , K p , KI – барлық проектідегі спецификациядағы коэффициентте болып табылады. Таңдалған параметр келесі түрде:
Баптамаңыздың негізгі параметрлерін таңдаңыз.
KI , K p , KD – реттегіш коэфициенттер. Біз стационар қателікті ескере
отырып анализдеуді бастаймыз. Байқау қателігі (4.24-суретте
Td (s) 0, N (s) 0 бірге көрсетілген).
E(s)

R(s)

Y (s)

1

1
R(s),
Gc (s)G p (s)G (s)

Немесе
E(s)

s4
s4

2 ps3

2 ps3 p2 s2
( p2 KD )s2 K p s

KI

R(s).

Ақырлы мәнді теореманы қолдана отырып, біз стационарлы байқау
қателігін анықтаймыз:
lim sE(s)
s

0

Мұндағы, R(s)

lim
s

0

s4

R0 (s4 2 ps3 p2 s2 )
2 ps3 ( p2 KD )s2 K p s

KI

0,

R0 / s өлшемінің кіріс қадамы. Сондықтан
lim e(t)
t

0.
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ПИД бақылаушымен бірге біз нөлдік мән қабылдамайтын KI , K p , KD
үшін нөлдік стационар байқау қателігін күтеміз. 5-тарауда көргеніміздей
ПИД бақылаушыдағы KI / s интегралдаушы мүшесі қадамдық кірістегі
стационар қателік нөлдік болуын қамтамасыз етеді. Сонымен ПИД есептік
спецификациясы орындалды. Құзылыс кіріс қадамын қарастырған кезде
біз R(s) 0, N (s) 0 деп аламыз. Бұл қадамдық ауытқу үшін Y(s) шығыс
стационарлы нөл болғанын қалаймыз. Тасымалдаушы функция Td (s)
ауытқудан Y(s) шығыны келесідей болады:
Y (s)

G (s)
Td (s)
Gc (s)G p (s)G (s)

1

s4

2 ps3

Td (s)

D0
,
s

( p2

s2
KD )s2

KP s

KI

Td s.

Егер

Болса, онда мынаны табайық:
lim sY (s)
s

0

lim
s

0

s4

2 ps3

D0 s2
( p2 KD )s2

KP s

0

KI

Сондықтан,
lim y(t)
t

0.

Сонымен D0 өлшемінің ауытқу қадамы стационарда шығысты
бермейді. р-дағы тұйық контурлы тасымалдаушы функцияның
сезімталдығы былай беріледі:
SPT

SGT SpG .

G
Біз SP -ді келесідей есептейміз:

SpG

G (s)
p
p G (s)

s

2p
,
p

Және
SGT

1

1
Gc (s)G p (s)G (s)

s4

2 ps3

s2 (s p)2
( p2 KD )s2

KP s

KI

.

Сондықтан,
STp

SGT STp

s4

2 ps3

2 p(s p) s2
( p2 KD )s2

KP s

KI

.

(4.73)
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Біз әртүрлі жиілікте SP функциясының сезімталдылығын бағалауымыз
T
керек. Төменгі жиілікте SP жүйесінің сезімталдығылын былай анықтауға
болады:
2 p2 s2
.
KI
Сондықтан, төменгі жиілікте берілген р бойынша р өзгеріс жүйесінің
сезімталдылығын ПИД күшейткіш коэффициентін арттыру арқылы
төмендетеміз. Пид күшейткіш 3 жиынтық коэффиенті 4.2-кестеде
көрсетілгендей ұйғарамыз. p 2 және ПИД күшейткіштері 4.2-гі 1 – 3
T
жағдайларында берілген, біз Sp сезімталының өлшемін әрбір ПИД
бақылаушы күшін жиілік функциясы сияқты қарастыра аламыз. Нәтижесі
4.26-суретте көрсетілген. Біз ПИДЗ бақылаушы көмегімен KI 4 , KP 6 ,
KD 4 күшейткіштерімен бірге бақылаушы болып табылады. Біз жиілікті
арттыра отырып 4.26-суретте сезімталдық орташа және ПИДЗ ең жоғарғы
сезімталды мыңға ие екенін көреміз. Енді біз өтпелі реакцияны
қарастырамыз. Біз ОҚҚ-ны 10 % қадамдық өзгеріспен азайтамыз деп
ұйғарайық. Байланысты кіріс мынадай болады:
SPT

R(s)

R0
s

10
.
s

Әрбір ПИД бақылаушы үшін қадамдық реакция 4.27-суретте
көрсетілген. ПИД1 және ПИД2 орнату уақыты мен шектік спецификацияға
жауап береді. Алайда, ПИД3 қайта-қайта бақылауға ие. Шығыс жүйесінің
шектік саны күтілген стационар реакцияны арттырып жібереді. Бұл
жағдайда күтілген стационар реакция ОҚҚ базасында 10 %-ға төмендетеді.
Шектік 15 % болғанда ОҚҚ 11,5 %-ға 4.27-суретте көрсетілгендей
төмендейді.
4.2-кесте. ПИД ба>ылаушы к&шейткіш және ж&йеніU \ндіріс
нәтижесі
орнату
уақыты
(мин)

ауытқу
реакциясының
шектік шамасы
(%)

ПИД

KP

KD

KI

кіріс реакциясының
шектік шамасы (%)

1

6

4

1

14.0

10.9

5.25

2

5

7

2

14.2

8.7

4.39

3

6

4

4

39.7

11.1

5.16
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4.26-сурет. Р параметр өзгерісіндегі жүйе сезімталдығы

Орнату уақыты күтілген стационарлы шығыс сигнал амплитудасының
анықталған пайыз шегінде (мысалы, 2 %) орнату үшін жүйе шығысына
қажетті уақытты айтамыз. Біз шектік түсінігін және орнату уақытын кең
түрде 5-тарауда толықтырамыз. Шектік және орнату уақыты 4.2-кестеде
келтірілген.

4.27-сурет. R(s)

10 қадамдық кіріс реакциясымен бірге орташа артериалды қысым
s
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Біз ауытқу реакциясының анализдерімен қорытындылаймыз. Алдыңғы
анализден біз Td (s) ауытқу кірісінен Y s шығысына тасымалдаушы функция мынадай болатынын көреміз:
Y (s)

s4

2 ps3

1

G (s)
Td (s)
Gc (s)GP (s)G (s)

( p2

s2
KD )s2

Kps

KI

Td s .

DS4 жоба спецификациясын зерттеу үшін ауытқу қадамдық реакциясын
Td (s)

D0
s

50
.
s

бірге есептейміз. Бұл максималды ауытқу өлшемі болады. Сондықтан азырақ
өлшемнің ауытқу қадамы максималды азырақ шығыс реакциясының
нәтижесі болады, біз анықталған DS4 жоба спецификациясы орынды кезде
максималды өлшемді кіріс ауытқу қадамын ескеруіміз керек.

4.28-сурет. Ауытқу қадамдық реакциядағы орташа артериалды қысым

Әрбір ПИД бақылаушы үшін қадамдық ауытқу
4.28-суретте көрсетілген. ПИД2 бақылаушы DS4 жоба спецификасына ОҚҚ-нің 15 %-дан аз максималды реакциясымен бірге сәйкес келеді,
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ал ПИД1 мен 3 болса спецификацияға негізінен сәйкес болып келеді.
Әрбір бақылаушы үшін ең жоғарғы шығыс мәні 4.2-кестеде көрсетілген.
Сонымен, ПИД3 бақылаушыны ескере отырып біз ПИД2 таңдаудың
бақылаушысы ретінде таңдаймыз. Параметр өсуіндегі өзгеріске орынды
бейсезімталдықты қамтамасыз ете отырып ол жобаның барлық талаптарына сәйкес келеді.

4.9. ПРОГРАММАЛЫ АМТАМАСЫЗ ЕТУ БАЫЛАУ ЖОБАСЫН ОЛДАНУЫНЫ СИПАТТАУЫШТАРЫНЫ
БАЫЛАУ ЖЙЕСІ
Бұл бөлімде, кері байланыстың артықшылығы 2 мысалмен көрсетеді.
Бірінші мысалда ауытқудың бас тартқан кезде тахометр жылдамдық
жүйесі үшін кері байланысты таныстырамыз. Тахометр жылдамдық
бақылау жүйесіне мысал бөлім 4.5-тен табуға болады. Өзгеріс үдерісіне
жүйенің сезімталдығын төмендету, өтпелі үдерісіне сипаттауыштарды
түзету және стационар қатені төмендету ағылшын кочналын қолданумен
бөлім 4.8-бөлімде көңілсіз машина мысалында көрсетілген.
4.5-МЫСАЛ. Бақылау жүйе жылдамдығы
Тұйық контурлы жиынтық сұлба Td (s) ауытқу жүктемесі кезінде
тұрақты ток бақылау арматурасын сипаттайды және 4.7-суретте
көрсетілген. Әртүрлі параметрдегі мәндері 4.3-кестеде көрсетілген. Біз
біздің жүйенің 2 кірісіне Va (s) және Td (s) кірістеріне иеміз. Суперпозиция
принципі бойынша, біздің сызықты жүйемізге қатысты әрбір кірісті бөлек
қарастырамыз. Жүйеге ауытқудың әсерін түсіну үшін Va (s) 0 және Td (s)
ауытқуын қарастырамыз. Керісінше, кіріс сигналына жүйе реакциясын
зерттеу үшін Td (s) 0 және тек Va (s) кірісін қарастырамыз. Тұйық параметр тахометр бақылау жүйесі жылдамдық жиынтық-диаграммасы 4.9-суретте көрсетілген. Егер біздің жүйе жақсы ауытқуды бейнелейтін болса,
онда біз Td (s) ауытқуы (s) шығысында үлкен емес эффектке ие болуын
күтеміз. Бірінші 4.11-суреттегі тұйық контурлы жүйе қарастырайық. Біз
(s) -ке есептей аламыз және
тасымалдаушы функцияны Td (s) -тен
қадамдық ауытқу шығыс реакциясын бағалай аламыз. Қадамдық ауытқу
реакция уақыты 4.29(а)-суретте көрсетілген. Ал 4.29(b)-суретте
көрсетілген. Тахометр жүйе жылдамдығын талдау көрсетілген. Тұйық
контурлы тасымал функциясы мынадай:
(s)
Td (s)

1
2s 1.5

sys _ 0,
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Мұндағы, sys _0 тұйық контурлы тасымал функциясы. Сондықтан біз
күткен (t) мәні нөлге тең, стационар қателігіміз 0 (t) тұйық контурлы
білдіретін (t) мәнінің ең соңғы мәні. Стационар қателік 4.29(а)-суретте
көрсетілген, яғни ол шамамен t=7 секунд кезіндегі жылдамдық мәні. Біз
стационар қателікті жуық түрде 4.29(а)-суреттегі есептеген y0 шығыс
векторының ең соңғы мәні шамамен мынадай:
0.66 rad / s.
0( )
0 (7)
Сонымен біз орнықты жағдайға жеттік.
4.3-кесте. Тахометр ба>ылау ж&йе параметрлері
Ra

Km

J

b

Kb

Ka

Kt

1Ω

10 Нм/А

2 кг м2

0.5 Нм с

0.1 Vs

54

1 Vs

4.29-сурет. Ашық контурлы жүйенің жылдамдық басқару жүйесі (a) реакция; (b) m –
скрипт файлы

Сол сияқты біз тұйық жүйенің анализін Td (s ) -тен (s ) -ке дейін тұйық
контурлы ауыстыру функциясын есептеуді бастаймыз. Шығыс реакциясы
және cltach.m скрипті 4.30-суретте көрсетілген. Ауытқу кірісінен тұйық контурлы ауыстыру функциясы мынадай болады:
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(s)
Td (s)

2s

1
541.5

sys _c.

4.30-сурет. Тұйық контурлы жылдамдықты басқару жүйесінің анализі. (a) реакция; (b)
m-скрипт файлы

Осылайша, стационар қателік (t ) -ның ақырлы шамасы, ол c (t )
арқылы анықталады. Стационар қателік 4.30-суретте көрсетілген. y c
шығыс векторының соңғы шамасын іздеу арқылы стационар қателіктің
жуық шамасын анықтай аламыз, бұл 4.30(a)-суретте көрсетілген. -ның
жуық стационар шамасы мынадай:
0.002 rad s .
c( )
c (0.02)
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0.02 деп алайық. Бұл мысалда, бірлік қадамдық ауытқу
c( )
0( )
кірісіне байланысты тұйық контурдың ашық контурлы стационар
жылдамдығының шығысының шамасы мынадай:
( )
0( )
c

0.003.

4.31-сурет. (a) K=100 және (b) K=20 болғанда қадамдық кірістің реакциясы, (c) m-скрипт
файлы
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Уақыт

4.32-сурет. (a) K=100 және (b) K=20 болғанда қадамдық ауытқудың реакциясы

Бас тартудың ауытқуында шынайы жақсаруға жеттік. Теріс кері
байланыстың қосылуы шығыстың сығылуын әкеледі.
4.6-МЫСАЛ. Ағылшын каналының ішкі машинасы
Ағылшын каналының ішкі машинасының жиынтық сұлбасы 4.17-суретте көрсетілген. 2 кіріске байланысты шығыстың ауыстыру функциясы
мынадай болсын:
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Y (s)

K
2

s

11s
R(s)
12s K

2

s

1
12s

K

Td (s).

К шамасының басқаруының әсері 4.30-суретте көрсетілген. (a) және (b)
пункттеріндегі екі жағдайды салыстырып, К-ның кемігені сайын шектік
шаманың кемігенін көреміз. Бұл 4.31-суретте көрінбей тұрғанымен, К-ның
кемуі орнату уақытын өсіреді. Бұл мысалдың ауыспалы сипаттамасы К кері
байланысты басқару шамасымен беріле алады.
Біз жасаған анализдерге сүйене отырып, К=20 деп алайық. Қалған
қарастырулар соңғы жобалау орнатпай тұрып алыну керек.
К-ның соңғы мәнін таңдамай тұрып, 4.32-суретте көрсетілгендей
ауыстырудың жүйесін қарастыру маңызды. К-ның өсуі y (t ) стационар
функциясына әкеледі.
4.4-кесте. K=20 және K=100 &шін ішкі машина ж&йесініU
бас>ару реакциясы
K= 20

K= 100

Өтпелі реакциясы
Қателігі 4 % 22 %
Ts 1.0s 0.7s
Жауаптың бұзылуы
ess 5 % 1 %

4%
1.0s

22%
0.7s

5%

1%

y(t) стационарлы жауабы қадамының қателігі. y(t) стационарлы
мағынасы K = 20 және 100 болған жағдайда 0.05 және 0.01 сәйкес келеді.
Пайыздың жоғарылауы мен 4.4-кестеде келтірілген уақыт қағидалары
2 % критерийі) стационарлық қателік болып табылады. Кіріс бөлігінің
бұзылуы үшін стационарлы алдын ала болжау мағынасынан бастап соңғы
мағынасына дейінгі теорема төмендегі түрде болады:
lim y t
t

lim s
s

1
s s 12

1
K s

1
.
K

Егер біз жалғыз ойымыз жобаның қателігінен бас тартсақ, K = 100
болған жағдайды пайдаланамыз.
Біз жаңа ғана кең тараған келісім жоба басқарма жүйесінің жағдайын
қарастырдық. Бұл нақты мысалда, К-ны үлкейте отырып үлкен бас тарту
бұзушылығына келтіреміз, бұл жағдайда К-ны төмендету арқылы нақты
бір жоғары өнімділікке қол жеткіземіз. К-ның жобада жатқандығы туралы шешім таңдап аламыз. Жобаны тексеру кезінде жұмсақ бұйымдар
болғандықтан, әрине жүйе басқармасының өңделуіне көмегін тигізді.
Инженерлік қабілет қабылданған шешімді өзгерте алмайды. Талдаудың
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соңғы қадамында үдерістің өзгерісі кезіндегі жүйенің шыдамдылығын
қарау керек. Жүйенің шыдамдылығы (4.60-теңдеуінде) беріледі:
SGT

s s 1
s s 12

K

.

4.33-сурет. (а) жазық айнымалысының сезімталдық жүйесі (s = jω). (b) m-файл сұлбасы
T
Біз SG s арқылы шыдамдылық жүйесінің түрлі мағыналары мен
графигін құрып есептей аламыз. Аласа жиіліктерде шыдамсыздық жүйесін
жуықтай аламыз. К коэффициентін үлкейте отырып, шыдамсыздық
жүйесін төмендетеміз. К = 20 үшін шыдамсыздық жүйесінің аумағы s j
4.33-суретте көрсетілген.

SGT

s
.
K
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4.10. ДИСКЖЕТЕК ЖЙЕСІНІ ОЫЛЫМЫ ШІН: ЖОБА
ДAЙЕКТІЛІГІНІ МЫСАЛЫ
Диск жүйесінің құрылысы бұл ымыраға келтіру және оңтайландыру
жаттығуы. Диск жағдайды нақты басынан салыстырып қарап шығу керек,
әсерін азайтқан кезде ішкі соққылар, дірілдер және праметрлер өзгеріске
ұшырайды. Механикалық катпарлар тербеліс жиілігін күшейтеді, тіпті ноутбук зақымданатындай. Жұмыс кезінде дисктің зақымдануы да осыған
кіреді. Қадамдар үшін стационарлы қателік жүйесін және үдеткішінің
үдеуінің реттелуін қарастырамыз. Ақырында, біз осы тарауда үдерістің
соңғы қадамының 1.15-суретінде көрсетілгендей түрге келтіреміз.
4.34-суретінде көрсетілген жүйені қарастырамыз. Берілген тұйық жүйе
үдеткішті айнымалы коэффициентің үдеуін немесе тексерісін қолданады.
Параметрді қолдана отырып 2.10-кестесінде қарастырылған, 4.35-суретінде
көрсетілген функцияны аламыз. Біріншіден, енгізу блогының қадамы үшін
0 болғанда, R s 1 s . Онда
стационарлық күйін анықтаймыз, Td s
H s 1 , аламыз
E s

R s

Y s

1
1

Ka G1 s G2 s

R s .

4.34-сурет. Дискжетектің басқару жүйесі

4.35-сурет. 2.10-кестедегі әдеттегі параметрлерімен дискжетектің басқару жүйесі
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4.36-сурет. Тұйық жүйе функциясы. (а) м-файл сұлбасы, (b) Ka = 10 және Ka = 80 үшін
қадам функциясы
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Сондықтан,
lim e t
t

lim s
s

1
1

Ka G1 s G2 s

1
.
s

(4.74)

Бұдан кейін, сатылы кіретін белгі стационарлы қателік. Бұл көрініс
параметрлер жүйесінің кез–келген өзгерісінен алынады. Енді ауыспалы
мінездеме жүйесінің Ka реттелуін анықтаймыз. Тұйық функция деп аталады
T s

Y s
R s

Ka G1 s G2 s
1

Ka G1 s G2 s

3

s

5000 Ka
1020s 20000s
2

5000 Ka

. (4.75)

4.36 (а )-суретте көрсетілген жазбаны қолдана отырып, Ka 10 және
Ka 80 үшін 4.36 (б) суретіндегі функцияны аламыз. Ka 80 болғанда
жағдайда команда енгізгенде жүйе тез жауап береді, бірақ жауабында
тербелістің қабылданбайтыны айқын.

4.37-сурет. Ауытқу қадам функциясы. (а) м-файл сұлбасы, (b) Ka = 80 үшін ауытқу функциясы
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0 болғанда Td s 1 s ықпалынан бұзылуын анықтаймыз.
Енді R s
Біз ауытқу ықпалын өте аз деңгейге дейін азаюын қалаймыз. Жүйені
қолдана отырып Ka 80 болғанда, Td s үшін Y s жауабын 4.35-суретте
көрсетілгендей етіп аламыз.
Y s

G2 s
1

Ka G1 s G2 s

Td s .

(4.76)

4.37(а)-суретте көрсетілген жазбаны қолдана отырып, Ka 80 және
Td s 1 s болған кезде 4.37 (б)-суретте көрсетілгендей жүйені аламыз.
Алдағы уақытта төмендету мақсатында бұзылыс нәтижесінде, Ka –ны 80
биігірек жоғарылату керекпіз. Әдетте, r t 1 , t 0 болғанда тербелістің команда қадамына жауабы. Келесі тарауда біз Ka үшін оптимальді мағынасын
және тербеліс саны туралы талаптарды ескере отырып анықтауға тырысамыз.

4.11. ТЙІН
Кері байланысты қолдану үшін, оның құндылығына және қосымша
қиыншылықтарына қарамастан іргелі себептері келесі түрде болады:
1. Жүйе әсерінің төмендеуі параметр үдерісінің өзгеруіне әкеледі;
2. Бұзылыстан бас тарту негізінде жақсаруы;
3. Шу өлшемін өшіру негізінде жақсаруы;
4. Орнатылған жүйе қателігінің төмендеуі негізінде жақсаруы;
5. Басқарманың және жүйенің ауыспалы мінездемесінің қарапайымдылығы.
L s
Gc s G s үлкейту контуры талдау басқарма жүйесінде іргелі рөл
ойнайды. Үлкейту контурының әсерін және қосымша функция әсерлерінің
байланысын анықтауға болады.
S s

1
және C s
1 L s

L s
1

L s

,

сәйкесінше қателіктері беріледі
E s

S s R s

S s G s Td s

C s N s .

E s қателіктерді азайту үшін, S s және C s кішірейтеміз.
Неғұрлым әсері мен қосымша функция әсерлері шектеулерді
қанағаттандырады.
S s

C s

1,
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Біз басқарма жүйесін құрастыруда бір жағынан өсу өзгерісінің әсерінің
төмендеуі және екінші жағынан шу өлшемі деңгейінің төмендеуі арасындағы
іргелі келісіммен жұмыс жасаймыз. Кері байланыс артықшылықтарын
4.38(а)-суретте көрсетілгендегідей мысал жүйесінде суреттермен сипаттауға
болады. Бұл жүйеде К-ның үлкеюінің бірнеше мағынасы қарастырылады.
4.5-кестеде жүйенің нәтижелері алшақ жүйе сияқты жұмыс жасайды (кері
байланыс өшірілген) және K еселігінің үлкеюінің бірнеше мағынасы үшін,
кері байланыспен байланысты. Бұл жағдайда үдеудің уақыты және жүйенің
әсерінің азаятындығы айқын.

4.38-сурет.

4.5-кесте. Ж&йеніU реакциясы, 4.38(а)-суретте к\рсетілген.
Ашы> ж&йе
K=1

K=1

K=8

K = 10

10-нан 90 пайызға дейінгі ақырлы
мәннің өсу уақыты (c)

3.35

1.52

0.45

0.38

Шектік пайыз (%)

0

4.31

33

40

1.0

0.50

0.11

0.09

0

50 %

11 %

9%

10 %

5.3 %

1.2 %

0.9 %

Ауытқуға байланысты у(t)-тің ақырлы
мәні, Td(S) = 1/c
Бірлік қадамдық кірістің стационар
пайызы
К-ның мәнінің кемуіне байланысты стационар қателіктің пайызының өзгерісі
*

ТZйы> ж&йе

Реакция тек К=1 боланда
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Өсу уақыты мен жүйе сезімталдығы күшейту шамасы өскен сайын
төмендейді. Оның үстіне, кері байланысты жүйе күшейту шамасы өскен
сайын орнатылған қателік азаяды. Ақырында, 4.38(b)-суретте бірлік
қадамдық ауытқу үшін R(s) 0 болғанда, реакцияны көрсетеді және
ауытқудың әсерін қалай өсетінін көрсетеді. Кері байланысты басқару
жүйесінің жиыны бар екені анық.

БІЛІМДІ ТЕКСЕРУ
Бұл бөлімде біз өз білімізді тексеру үшін есептердің 3 тобын көрсетеміз;
дұрыс не бұрыс, көптік таңдау және сөздерді сәйкестендіру. Тура кері
байланысты жүйе алу үшін, әрбір есептер бөлімінің соңындағы берілген
кілттік жауаптарды өз жауаптарыңызбен салыстырыңыздар.
4.39-суретте көрсетілген жиынтық сұлбаны қолдану керек.

4.39-сурет. Қабілеттілікті тексеру үшін жиынтық сұлба

Келесі бұрыс не дұрыс және көптік таңдау есептерінде дұрыс жауапты
домалақтаңыз:
Басқару жүйесінің ең маңызды сипаттамасының
Д&рыс / Б&рыс
1.
бірі олардың ауыстыру реакциясы.
Жүйе сезімталдығы ауыстыру функциясы
Д&рыс / Б&рыс
2. жүйесінің ауыстыру функциясы үдерісінің
өзгеруіне қатынасы.
Ашық контурлы жүйенің негізгі артықшылығы
Д&рыс / Б&рыс
3. жүйенің сезімталдығын төмендету мүмкіндігі
болып табылады.
Ауытқу шығыс сигналдар жүйесіне кіріс
Д&рыс / Б&рыс
4.
сигналының әсері.
Кері байланысты жүйені қолданудың
Д&рыс / Б&рыс
5. артықшылығы үдерістің параметрлерін өзгерту
үшін жүйе сезімталдығын төмендету.
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4.39-суреттегі жүйенің ауыстыру функциясы төмендегі формуламен
берілсін:
Gc (s)G (s)

50
s 10

-ның өзгеріс жағдайында тұйық контурлы жүйенің сезімталдығы.
s
s 60

a) ST (s)
b) ST (s)
ñ) ST (s)
d) ST (s)

s 10
s

60
s
s 10

6. 4.40-суреттегі екі жүйені қарастырайық:

4.40-сурет.

K1 және K2 шамаларының екі кері байланысты жүйе

Бұл жүйелердің K1 K2 100 болғанда ауыстыру функциялары
бірдей. K1 параметрлерінің өзгеруінде қайсы жүйенің сезімталдығы
жоғары? K1 K2 100 номинал шамаларды қолданып жүйе сезімталдығын есепте:
a) (i) жүйесінің сезімталдығы жоғары және SKT1 0.01
b) (ii) жүйесінің сезімталдығы жоғары және SKT1 0.1
ñ) (ii) жүйесінің сезімталдығы жоғары және SKT1 0.01
d) Екі жүйенің де сезімталдығы жоғары және K1 шамасының
өзгерісінде бірдей.
Тұйық контурлы ауыстыру функциясын көрсетейік:
A1 kA2
T(s)
A3 kA4
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мұндағы, A1 , A2 , A3 , A4 – тұрақтылар. К параметрінің өзгерісіне байланысты жүйенің сезімталдығын есептеңіз:
a) SkT

k( A2 A3 A1 A4 )
( A3 kA4 )( A1 kA2 )

b) SkT

k( A2 A3 A1 A4 )
( A3 kA4 )( A1 kA2 )

ñ) SkT

k( A1 kA2 )
( A3 kA4 )

d) SkT

k( A3 kA4 )
( A1 kA2 )

4.39-суреттегі жиынтық сұлбаны 9–12 есептер үшін қарастырайық,
K
мұндағы Gc (s) K1 және G (s)
.
s K1 K2
7. Тұйық контурлы ауыстыру функциясы:
a) T(s)

b) T(s)

c) T(s)

d) T(s)

s

KK12
K1 (K K2 )

s

KK1
K1 (K K2 )

s

KK1
K1 (K K2 )

2

s

KK1
K1 Ks K1 K2 )

T
8. K1 шамасында тұйық контурлы жүйенің SK1 сезімталдығы:

a) SKT1 (s)
b) SKT1 (s)
ñ) SKT1 (s)

(s

Ks
K1 (K K2 ))2

s

2s
K1 (K

K2 )

s

s
K1 (K

K2 )
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K1 (s K1 K2 )
(s K1 (K K2 ))2

d) SKT1 (s)

T
9. K -ның өзгерісіне байланысты тұйық контурлы жүйенің SK
сезімталдығы:

a) SKT (s)

b) SKT (s)

s K1 K2
s K1 (K K2 )

(s

Ks
K1 (K K2 ))2

c) SKT (s)

s KK1
s K1 K2

d) SKT (s)

K1 (s K1 K2 )
(s K1 (K K2 ))2

10. Td (s) 0 және R(s) 1 / s бірлік қадамдық кіріс жағдайында стационар транскингтік қателік:
a) ess

K
K K2

b) ess

K2
K K2

ñ) ess

K2
K1 (K K2 )

d) ess

K1
K K2

13–14 есептер үшін 4.39-суреттегі жиынтық сұлбаны қарастырыңыз,
мұндағы Gc (s)

K және G (s)

T
11. Sb сезімталдығы:

a) SbT
b) SbT

1
s Kb 1
s 1
s Kb 1

b
s 1

.
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s 1
s Kb 2
s
s Kb 2

12. Бірлік қадамдық ауытқу үшін стационар қателік 10 %-тен кем болатындай К-ның минимум шамасын табыңыз:
a) K

1

b) K

b

ñ) K

10

1
b

1
b

d) К-ның кез келген шамасы үшін стационар қателігін шексіздікке
тең.
13. Үдеріс берілген траектория бойынша жүргізіледі және ол былай
көрсетіледі:
r (t) (5 t 0.5t2 ) u(t)
мұндағы, r (t) – қалаулы реакция және u(t) – бірлік қадамдық функция.
4.39-суреттегі бірлік кері байланысты жүйе қарастырайық. Ауыстыру функциясы төмендегі функциямен анықталған кезде
L(s)
Стационар қателікті ( E(s)
a) ess lim e(t)

Gc (s)G (s)
R(s)

10(s 1)
.
s2 (s 5)

Y (s), Td (s)

0 ) анықтаңыз:

t

b) ess

lim e(t)

1

c) ess

lim e(t)

0.5

d) ess

lim e(t)

0

t

t

t

Келесі сөздерді сәйкестендіру есептерінде берілген дұрыс жауаптарды
анықтамалармен сәйкестіріңіз:

a. Орнықсыздық

шығыс сигналының жүйесіне әсер
ететін қалаусыз кіріс сигналы

_______
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b. Стационар
қателік
c. Жүйенің
сезімталдығы
d. Компоненттер

e. Ауытқу сигналы

f. Өтпелі
сипаттама
g. Кешенділік

h. Қате сигнал

Тұйық контурлы
жүйе
j. Күшейту
шамасын
жоғалту
k. Ашық контурлы
жүйе
i.

R(s) талап етілген шығыс пен нақты
шығыс Y (s) арасындағы айырма
кіріс сигналының жауабы ретінде
шығысты бір мәнді сәйкестендіретін
кері байланыссыз жүйе
уақыт аралығы көп болғандағы
қателік және ауыстыру реакциясы
үзіліссіз функцияны береді
аз өзгеріс үшін ауыстыру
функциясының жүйесінің өзгерісінің
ауыстыру функциясы үдерісіне
өзгерісіне қатынасы
Уақыттан тәуелді функция ретінде
жүйенің реакциясы
Актуатор үшін қолданылатын
сигналдың қателігін реттейтін
шығыс сигналының өзгерісін
салыстыратын жүйе.
әр түрлі компоненттер арасындағы
қатынасты көрсететін жүйенің
күйінің структурасының өлшемінің
қателік сигналы
жүйенің жалпы жүйесін қамтитын
ішкі жүйелер бөліктер
алғашқы ауытқу жағдайларында
жүйенің тенденциясын көрсететін
атрибуталар
шығыс сигналының кіріс сигналына
жүйе бойынша қатынасының
амплитудасының азаюы, әдетте
децибилмен өлшенеді.

_______
_______

_______

_______

_______
_______

_______

_______
_______

_______

ЖАТТЫ@УЛАР
Е4.1 Тұйық контурлы жүйе фотоэлектрлік батареясының максималды
мәнін алу үшін күнді іздеуде қолданылады. Транскингтік жүйе 4.3-суретте көрсетілген, мұндағы H (s) 1
G (s)

100
,
s 1
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3 секунд. (a) -ның аз өзгерісінде осы жүйенің сезімталдығын
мұндағы,
есептеңіз. (b) тұйық контурлы жүйе реакциясының уақыт тұрақтысын
есептеңіз.
3s / (3s 101); c 3 / 101 секунд.
Жауаптары: S
Е4.2 Сандық аудио жүйесінің ауытқу әсерін минимумдау Е4.2 суретте
көрсетілген. Жуықтау ретінде G (s) K2 деп алып:
(a) Ê2 - ге байланысты жүйенің сезімталдығын есептеңіз.
(b) V0 -дегі Td (s) ауытқу шуының әсерін есептеңіз.
(c) Ауытқу әсерін минимумдау үшін Ê1 -дің қандай етіп таңдауға болады?

Күшейткіш

Е4.2-сурет. Сандық аудио жүйесі

Е4.3-сурет. Жеміс алушы робот

Е4.3 Роботтың қолы мен камера Е4.3 (a)-суретте көрсетілгендей жемісті
таңдау үшін қолданылады. Камера қолды реттеп отыратын микрокомпьютермен бірге кері байланысты контурды жабу үшін қолданылады. Бұл
үдеріс үшін ауыстыру функциясы келесі қатынаспен беріледі:
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K
(s 5)2
(a) К-дан тәуелді қалаулы орнату уақытын есептеңіз.
(b) Бұл жүйе үшін мүмкін ауытқудың атын қайтадан жазамыз:
G (s)

Жауаптары: (a) ess

1

A
K / 25

Е4.4 Магниттік диск қозғалтқышы Е4.4-суретте көрсетілгендей, айналушы дискте берілген композиция үшін оқу/басу басын талап етеді.
Қозғалтқыш пен бас мына ауыстыру функциясымен беріледі:
G (s)

10
s( s 1)

0.001 . Бұл реттеуші нақты және позицияның айырмашылығын
мұндағы,
алады және қателікті түзейді. Бұл қателік К күшейту шамасымен көбейеді.
(a) қалаулы кіріс үшін қадамдық өзгерістің қателіктің стационар
жағдайы деген не?
(b) стационар қателік 0,1 мм және қадамдық кіріс 10 см/сек болған
жағдайда қалаулы К шамасын табыңыз.
Жауабы: ess 0; K 100

Е4.4-сурет. Диск айналдыруды басқару

Е4.5 Кері байланысты жүйенің тұйық контурлы ауыстыру функциясы
мына формуламен берілсін:
T(s)

s3

s2 ps 10
2 ps2 4s (3

p)

.

p>0 жағдайда р параметрінің өзгерісіне байланысты тұйық контурлы
жүйенің сезімталдығын анықтаңыз. Функцияны р параметрінен тәуелді
деп алып бірлік қадамдық кіріс үшін стационар қателікті табыңыз.
Е4.6 Бірлік кері байланысты жүйенің ауыстыру функциясы берілсін
10 K
.
L(s) Gc (s)G (s)
s(s b)
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Қадамдық кірістің стационар қателігімен К шамасы және жүйенің b
параметрі арасындағы қатынасты анықтаңыз. К және b-ның қандай мәнінде
қадамдық кірістің стационар қателігінің шамасы 0.1-ден кіші болады?
Е4.7 Көптеген адамдар проектордың фокустан баған слайдын
қолданады. Автофокус жүйесінің жиынтық сұлбасын салыңдар және бұл
жүйе қалай жұмыс жасайтынын көрсетіңдер. Фокустанбаған слайд проекторы стационар қателіктің мысалы болып табылады.
Е4.8 Төрт дөңгелекті автокөліктер көбіне қыс мезгілінде қар және
мұзға байланысты мұзтайғақ болатын региондарға көп қолданылады.
Антибакировкалық тежеуші бар төрт дөңгелекті автокөліктер. Әрбір
дөңгелектегі айналу жағдайында тарту күшін сақтайтын тасымалдаушы
қолданады. Бұның бір жүйесі Е4.8-суретте көрсетілген. Осы жүйенің
тұйық контурлы реакциясын табыңыз. R(s) A / s болған жағдайда жауапты анықтаңыз.

Е4.8-сурет. 4 дөңгелекті автокөлік

Е4.9 Жылтыр пластикасы бар жерасты аппараттарының жерасты
досигін реттейтін потенциалдары бар. Бұл машиналардың бірінің Е4.9суретте көрсетілгендей басқару жүйесінің тереңдігі бар.

Е4.9-сурет. Тереңдікті реттейтін жүйе

(a) T(s) Y (s) / R(s) тұйық контурлы ауыстыру функциясын анықтаңыз.
T
T
(b) SK1 және SK сезімталдықтарын анықтаңыз.
(c) Td (s) 1 / s ауытқуында стационар қателікті анықтаңыз.
(d) K K2 1 және 1 K1 10 болғанда R(s) 1 / s қадамдық кірісі
үшін y(t) реакциясын анықтаңыз. Ең көп реакцияны көрсететін K1 мәнін
таңдаңыз.
Е4.10 Е4.10-суретте көрсетілген кері байланысты басқару жүйесін
қарастырайық. (a) К мәніне байланысты қадамдық кіріс үшін стационар
қателікті анықтаңыз.
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(b) Қадамдық реакция және 40 K 400 мәні үшін шектік шаманы
анықтаңыз.
(c) К шамасымен салыстырғанда стационар қателік пен шектік шаманы құрыңыз.
Реттеуші

Процесс

Е4.10-сурет. Кері байланысты жүйе

Е4.11 Е4.11-суреттегі тұйық контурлы жүйені қарастырайық.
Мұндағы:
G (s)

K
және H (s)
s 10

2

s

14
5s

6

.

Е4.11-сурет. Бірлік емес кері байланысты тұйық жүйе

(a) T(s) Y (s) / R(s) ауыстыру функциясын есептеңіз.
(b) E(s) R(s) Y (s) транскингтік қателікті табыңыз.
R(s) 1 / s деп алып, бірлік қадамдық кіріс үшін R(s) және стационар
қателікті табыңыз.
(c) Y (s) / Td (s) ауыстыру функциясын есептеңіз және шығыстың стационар қателігін табыңыз.
T
(d) SK сезімталдығын есептеңіз.
Е4.12 Е4.12-суреттегі N (s) шу өлшемі бар тұйық контурлы жүйені
қарастырайық, мұндағы
G (s)

100
, Gc (s)
s 100

K1 және H (s)

K2
.
s 5

Келесі талдауларда транскингтік қателік E(s) R(s) Y (s) формуласымен анықталады:
(a) T(s) Y (s) / R(s) ауыстыру функциясын есептеңіз және R(s) 1 / s
бірлік қадамдық реакциясы үшін стационар транскингтік қателікті
табыңыз және мұндағы N (s) 0
(b) Y (s) / N (s) ауыстыру функциясын есептеңіз, және N (s) 1 / s
R(s) 0 деп алып қадамдық бірлік ауытқу реакциясы үшін стационар
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транскигтік қателікті анықтаңыз. Бұл жағдайда қалаулы шығыс нөлге
тең.
(c) Егер біздің мақсатымыз шу өлшемін іздеу болса K1 және K2 шамаларын қалай таңдау керек?

Е4.12-сурет. Шу өлшемі және бірлік емес кері байланысы бар тұйық контурлы жүйе

Е4.13 Тұйық контурлы жүйе болат жолақтың жуандығының дәлдігін
басқару үшін қолданылады. Бұл үдерістің ауыстыру функциясы Е4.13суретте көрсетілген және келесідей беріледі:
G (s)

1
s(s

20)

.

К реттеуші шамасына байланысты тұйық контурлы ауыстыру
функциясының сезімталдығын есептеңіз.

Е4.13-сурет. Болат прокатының заводының басқару жүйесі. (a) График бойынша
сигналдың өтуі (b) жиынтық сұлба

4-тарау

390

Е4.14 Е4.14-суретте көрсетілген бірлік кері байланысты жүйені
қарастырайық. Жүйенің 2 параметрі бар, K реттеуші шамасы және K1
-тұрақтысы.
(a) K1 өзгерісі үшін тұйық контурлы ауыстыру функциясының
сезімталдығын есептеңіз.
(b) Td (s) сыртқы ауытқу әсерін минимумдау үшін K - ның қандай мәнін
таңдау керек?

Е4.14-сурет. К және

K1 екі параметрі бар тұйық контурлы кері байланысты жүйе

Е4.15 Е4.14 есепте қарастырылған бірлік кері байланысты жүйені
қайта қарастырайық. K1 120 және K1 10 деп таңдап алайық. Тұйық
контурлы жүйе Е4.15-суретте көрсетілген.
(a) Td (s) 0 және R(s) 1 / s бірлік қадамдық кіріс үшін тұйық қателік
E(s) R(s) Y (s) формуласымен анықталады деп алыңыз.
(b) Td (s) 1 / s және R(s) 0 болғанда, yss lim y(t) стационар реакцияt
ны есептеңіз.

Е4.15-сурет.

K1

120 және K1 =10 жағдайында тұйық контурлы кері байланысты жүйе

ТАПСЫРМАЛАР
Р4.1 Сұйықтың ашық контурлы ауыстыру функциясы мына түрде
берілсін:
G (s)

Q2 (s)
Q1 (s)

1
,
s 1
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RC, 1 / R 1 KH0 1/2 болатындай, эквивалент тұрақты, С –
мұндағы,
2
резервуардың қиылысу аймағы. Осылайша, біз келесі ауыстыру функциясын аламыз:
G1 (s)

H (s)
Q1 (s)

R
.
RCs 1

Кері байланысты тұйық контурлы үшін тасымалдаушы мен клапан
Р4.1-суретте көрсетілгендей қолданылуы мүмкін. Тұйық контурлы график
немесе жиынтық сұлба салыңыз. Ашық және тұйық контурлы жүйелерді
салыстырыңыз және анықтаңыз:
(a) R – эквивалент коэффициент және К кері байланысты коэффициенті
өзгерту үшін сезімталдық.
(b) H (s) деңгейінің ауытқуының әсерін анықтау үшін қабілеттілік.
(c) Q1 (s) кірісінің қадамдық өзгеруінің деңгейінің стационар қателігін
табыңыз.

Р4.1-сурет.

Р4.2 Кеменің толқын әсерінен тербелуі кезінде пассажирлердің
жайлылығын қамтамасыз ету маңызды болып табылады. Көптеген
кемелердің стабилизация жүйесі кеменің айналу уақытын тұрақтандыру
үшін су асты қанағаттарында жүзушіні қолданады. Кеменің
тұрақтылығының қарапайым сұлбасы Р4.2-суретте көрсетілген.
Қарапайым кеменің ауыстыру функциясы мынадай болсын:
G (s)

2
n

s2

2

n

s

2
n

3 рад/с және
0.20 . Бұл төменгі S сөну
Мұндағы,
n
коэффициентімен тербеліс бірнеше цикл бойынша жалғасады. Ашық және
тұйық контурлы жүйені анықтаңыз және салыстырыңыз. (a) K1 айналу
актуатор тұрақтысының өзгерісінің
тасымалдаушысы және Ka
сезімталдығы.
(b) Толқынның қадамдық ауытқуының әсерінің төмендеуінің
мүмкіндігі. Қалаулы d (s) айналу шамасы нөлге тең екенін ескеріңіз.
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Р4.2-сурет. Кеменің орнықты жүйесі. Толқын әсері

Òd (s)

Р4.3 Өндіріс және химиялық жүйелердегі ең негізгі айнымалылардың
бірі – температура. Жүйенің қарапайым жүйесінің температуралық
басқаруы Р4.3-суретте көрсетілген. Үдерістің температурасы R қарсылық
шамасымен қыздыру көмегімен басқарылады. Егер температураның айырмасы қатыстың үлкен болмысы және энергияны сақтау мәнсіз болса,
бұл қатынас орынды болады. Оның үстіне, eh қыздырушыға edesired пропорционал немесе eh kEb ka Eb e(t) болады, мұндағы ka – актуардың
тұрақтысы.

Р4.3-сурет. Температураны басқару жүйесі

Бұдан, сызықты ашық контурлы жүйе мынадай болады:
(s)

k1ka Eb
E(s)
s 1

MC / ( A )
M = бактағы масса
À = бактың бетінің ауданы
= жылулық ауыстыру тұрақтысы
C = ерекше жылу тұрақтысы
k1 = өлшемділік тұрақтысы
eth = термопар қысымының шамасы.

e (s)
,
s 1
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(a) K K1an Eb тұрақтыларының сезімталдығы;
(b)
e (s) қоршаған орта температурасының қадамдық ауытқуының
әсерінің қабілеттілігі;
(c) edesired кірісінің қадамдық өзгерісі үшін температура реттеушісінің
стационар қателігі үшін ашық және тұйық жүйені анықтаңыз және
салыстырыңыз.
Р4.4 Басқару жүйесінің Р4.4-суретіндегідей 2 алға жылжу жолы бар.
(a) жалпы ауыстыру функциясын анықтаңыз
(b) 4.16-теңдеуді қолданып сезімталдығын анықтаңыз.
(c) сезімталдық U (s) немесе M (s) - тен тәуелді ма?

Р4.4-сурет. Екі каналды жүйе

Р4.5 Микротолқынның үлкен антеннасы спутниктік іздеу және радиоастрономия үшін өте маңызды болып табылады. Үлкен антеннаның
диаметрі 60 фут, мысалы, желге байланысты айналу моменті болуы
мүмкін. Берілген антеннаның көрсеткіші 35 миль/сағ желде, ең кем дегенде 0.10 градус болуы керек. Тәжірибе көрсеткендей, 35миль/сағ желде антенна 200000 фунт максималды ауытқуды көрсетеді, бұл 10 вольт кірістегі
амплитудаға эквивалентті. Үлкен антенна шығарудың бір мәселесі
структуралық резоносқа ие ауыстыру функциясының формуласы болып
табылады. Іздеуші антенна Р4.5-суретте көрсетілген. Қозғалтқышты
жүргізетін антеннаның ауыстыру функциясы және амплитудасы былайша
жуықталады:
G (s)
0.707 және n
мұндағы,
циясы былай жуықталады:

2
n

s(s2

2

n

s

2
n

)

15 . Қосу амплитудасының ауыстыру функ-

G1 (s)

ka
s 1

0,15 сек.
мұндағы,
(a) Ka параметр өзгерісіне байланысты жүйенің сезімталдығын
анықтаңыз.
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(b) жүйе Td (s) 10 / s ауытқуымен байланысты R(s) нөлге тең болғанда
стационар қателік 0,10 градустан аз болатын
талап етілген шамасын
анықтаңыз.
(c) R(s) 0 болғанда, Td (s) 10 / s ауытқуы кезінде жүйенің қателігін
табыңыз.

Р4.5-сурет. Антеннаны басқару жүйесі

Р4.6 Автоматты жылдамдық басқару жүйесі болшақта автокөліктік
жолдағы машинамен саяхаттаушылар үшін қажетті. Стандартты транспорт құрылғысы үшін кері байланысты жылдамдықты басқару жүйесі
Р4.6-суретте көрсетілген. Td (s) пайыз шамасы үшін ауытқу қысымы да
көрсетілген. Ke қозғалтқыштың күшейту коэффициенті 10-нан 100-ге
дейінгі автокөлік модельдерінде өзгереді. Қозғалтқыштың тұрақты
уақыты 20 секунд.
(a) Ke қозғалтқыш күшейту шамасының өзгеруіне байланысты
жүйенің сезімталдығын анықтаңыз.
(b) жылдамдықтағы қысым моментінің әсерін анықтаңыз.
d / s пайыз тұрақтысын анықтаңыз (жылдамдық V(s) 0 .
(c) Td (s)
Класс тұрақты болғандықтан, стационар шешім жеткілікті екенін атап
1 деп болжайық. Kg / K1 2
өтейік. R(s) 30 / s км/сағ және Ke K1
болғанда, кластың қанша пайызы автокөлік тежеуіне әсер етеді?

Р4.6-сурет. Автокөлік жылдамдығын басқару
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Р4.7 Робот әрбір осьтің бірігуі үшін ориентацияны басқару үшін кері
байланысты қолданады. Осылайша, жүйе Р4.7-суретте көрсетілген,
мұндағы қысым моменті Td (s) D / s . R(s) 0 деп алайық.
(a) y(s) -тегі Td (s) әсері қандай?
(b) K2 шамасында тұйық контурлы жүйенің сезімталдығын анықтаңыз.
(c) R(s) 1 / s және Td (s) 0 болғандағы стационар қателікті табыңыз.

Р4.7-сурет. Роботты басқару жүйесі

Р4.8 Температураның қатты тербелісі көптеген электронды қателік
есебінен болады. Кері байланысты температураны басқару жүйесі ашық
төменгі температурада қыздырушы көмегімен температураның өзгерісін
төмендетеді. Бұл жүйенің жиынтық сұлбасы Р4.8-суретте көрсетілген.
Экологиялық температураның төмендеу әсері Td (s) қадамдық кемуі болып
табылады. Электронды сұлбаның нақты температурасы Y (s) болып табылады. Электронды температура сұлбасының динамикасы ауыстыру
функциясының көмегімен беріледі.
G (s)

2

s

180
.
20s 180

(a) K үшін жүйенің сезімталдығын анықтаңыз.
(b) Y (s) шығысының Td (s) ауытқуының әсерін анықтаңыз.

Р4.8-сурет. Температураны басқару жүйесі

Р4.9 Пайдалы бірбағытты құрылғысы фотоэлиттерді тасымалдаушы. Жарықтың көзі эмитті токта сезімтал болып табылады және
фототасымалдаушының қарсылығының өзгеруіне әкеледі. Жарықтың
екі көзі және фотожалғаушы жалғыз төрт терминалға қапталған. Бұл
құрылғы күшейтудің үлкен шамасын және изоляцияны қамтамасыз етеді.
Бұл құрылғының кері байланысты тізбегі Р4.9(a)-суретте көрсетілген
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және токтың сипаттамасының құрылғысы Р4.9(b)-суретте көрсетілген.
Қарсылық қисығын мына теңдеумен беруге болады:
log10 R

0.175
,
(i 0.005)1/2

Мұндағы, i – шамның тогы v0 35 V және vin 2.0 V болғанда жұмыс
қалыпты түріне жетеді.
(a) Тұйық контурлы ауыстыру функциясын табыңыз.
(b) К шамасының өзгеруіне байланысты жүйенің сезімталдығын
табыңыз.

Р4.9-сурет. Фотобейнелі жүйе

Р4.10 Заводтағы қағаздардың реттеуі үшін желге қарсы және желдің
арасындағы қағаздың бетіндей тұрақты жағдайды қолдану маңызды болып табылады. Бұл жағдай Р4.10-суретте көрсетілген. Үш айналушы және
көктемдік комбинация қағаздың қысымының өлшемін көрсетеді.
Көктемдік күш K1 y -ға тең және сызықтық дифференциалдау трансфорK2 y теңдігімен беріледі.
мер, түзету және күшейту шамасы e0

Р4.10-сурет. Қағаз реттеуші басқару жүйесі
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Осылайша, қысым өлшемі 2T(s) k1y қатынасы арқылы беріледі,
мұндағы у – тепе-теңдік шартының ауытқуы және T(s) – тепе-тең жағдайдан
қысым ауытқуының вертикаль компоненті. Қозғалтқыштың уақыт
La / Ra және айналу білікшенің сызықтық жылдамдығы
тұрақтысы
қозғалтқыштың бұрыштық айналу жылдамдығынан v0 (t) 2 0 (t) 2 есе
үлкен, яғни осы қозғалтқыштың теңдеуі
E0 (s)

1
[ s
Km

0

(s)

0

(s)]

k3 T(s),

Мұндағы, T a қысым ауытқуы.
(a) T(s) ауытқуын қосқанда жүйенің тұйық контурлы жиынтықдиаграммасын салыңыз.
(b) жиынтық сұлбаға V1 (s) A / s айналу буманың жылдамдығының
әсерін анықтаңыз.
(c) Km мотор тұрақтысы үшін жүйенің сезімталдығын анықтаңыз.
(d) кіріс жылдамдығы V1 (s) A / s болғанда стационар қателікті
табыңыз.
Р4.11 Қағаз жасаушы үдерістің маңызды бір объектісі шығыстың
тепе-теңдігін қолдану болып табылады. Бөлудің толық тізбегінің басқару
сұлбасы Р4.11 (а)-суретте көрсетілген. Судың қосылған көлемі консистенцияны анықтайды. Жүйенің жиынтық сұлбасы Р4.11(b)-суретте
көрсетілген.
Айталық, H(s) 1 және
Gc (s)

K
,
8s 1

G (s)

1
3s 1

(a) T(s) Y (s) / R(s) тұйық контурлы ауыстыру формуласы
T
(b) SK сезімталдығын анықтаңыз.
(c) қалаулы R(s) A / s тұрақтысының қадамдық өзгерісінің стационар
қателігін табыңыз.
(d) 2 % стационар қателігі үшін К шамасын есептеңіз.
Р4.12 Екі кері байланысты жүйе Р4.12(а) және (b)-суретте көрсетілген.
(a) Әрбір жүйе үшін T1 және T2 тұйық контурлы ауыстыру функциясын
табыңыз
(b) K1 K2 1 шамалары үшін 2 жүйенің сезімталдықтарын
салыстырыңыз.
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Р4.12-сурет. Екі кері байланысты жүйе

Р4.13 Тұйық контурлы ауыстыру функциясының бір формасы:
T(s)

G1 (s)
G3 (s)

kG2 (s)
.
kG4 (s)

(a)
SKT

k(G2 G3 G1G4 )
.
(G3 kG4 )(G1 kG2 )

Көрсету үшін (4.16) теңдеуді қолданыңыз.
(b) (a) пунктіндегі теңдеуді қолданынып, Р4.13-суретте көрсетілген
жүйенің сезімталдығын анықтаңыз.

Р4.13-сурет. Тұйық контурлы жүйе

Р4.14 Болжанған гипер үндік ұшақ 100000 метрге көтеріле алу керек және сағатына 3800 миль ұша алады және 2 сағатта Тынық мұхитын
қиып өтеді. Ұшақтың жылдамдығын басқару Р4.14-суретте көрсетілген.
а параметрінің аз өзгерісінде T(s) тұйық ауыстыру функциясының
сезімталдығын табыңыз.

Р4.14-сурет. Гиперболалық әуе ұшағының жылдамдығын басқару
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P4.15. Осы қуаттың кемесінің нөлдік басқаруы P4.15-суреттегі жүйемен
берілсін.
Td s 1 s және K 10, K 25 тұрақты желдің стационар әсерін тап.
R s
0 деп алып және ешбір жерде ауытқусыз.
Рөл кеменің ауытқуын қайтадан нөлге әкелетінін көрсет.
P4.16. P4.16-сурет қыздырылған сұйықтықты қамтитын екі резервуарлы жүйенің моделін көрсетеді, мұндағы T0 – бірінші резервуардың сұйық
ағысы және T2 – екінші резервуардан шығатын сұйықтықтың температурасы. Уақыт тұрақтылары 1 10 сек және 2 50 сек.
(a) T0 s және T2d s -тің T2 s температурасын анықта.
A s формасын T2d s
2A s
(b) Егер T2d S қалаулы температура T2d s
A s , Gc s
K 500 болғанда T2 t ауыстыру реөзгертеді, мұнда T0 s
акциясын анықта.

P4.16-сурет. Екі резервуарлы температураны реттеу.

Мұндағы T0 ( s ) A / s , GC ( s ) K 500 болғандағы T2 (t ) өтпелі сипаттамасын анықтау. (с) (б) бөлімдегі жүйе үшін ess қателігінің орнықты күйін
анықтау, мұндағы E ( s ) T2 d ( s ) T2 ( s ).

Р4.17-сурет. Роботты басқаруды қамту
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Р4.17 Қамту роботы, 4.17-суретте (а) бөлімінде көрсетілген, (б) бөлімінде
көрсетілгендей басқару жүйесінің тұрақты токтың қозғалтқышы көмегімен
бұрыштан арқылы жабылатындай бақылай алады. Басқару жүйесінің
моделі (с) бөлімінде көрсетілген, мұндағы
және b=1 K=20 болғандағы жүйесінің (t ) реакциясын өзгеру қадамы d (t )
болатындай анықтау. (б) d (t ) 0 деп болжасақ, онда бұзылу жүктемесінің
эффектісін Td ( s ) A / s анықтаймыз. Кіріс r (t ) t , t 0 болғанда, қателігінің
орнықты күйін анықтаймыз ( Td (s ) 0 деп болжасақ).

КРДЕЛІ ТАПСЫРМАЛАР
АР4.1 Танк бағытының деңгейі АР4.1 (1)-суретінде көрсетілген.
h бағыттау деңгейін анықтау үшін q3 жауап бұзылуын өзгерту абзал.
Жиынтық сұлба айнымалының, hd (t ) 0 арқылы анықталған тепе-теңдік
шартын, яғни тек азғантай өзгерісін көрсетеді. (а) – G ( s ) K және (б)
G ( s ) K / s болғандағы E (s ) қателігі үшін қажетті теңдеуді және толқынның
бірлік қадамының қателігінің орнықты күйін анықтау керек.

АР4.1-сурет. Танктің бағыттау деңгейі

АР4.2 Қолдың иық жақ сіңірінің жұмысы, мотор зәкір басқаруымен
және шығыс валына жіберу жиынтығымен қозғалтқышын қолданады.
Жүйенің моделі жүктеменің әсерін өрнектейтін айнымалы моменттің
ауытқуымен АР4.2-суретінде көрсетілген. Қажетті бұрыштың Td (s ) енгізу
қадамы болғанда және енгізу ауытқуы нөл болғанда анықталған. d (s ) 0
және жүктеме ауытқуы Td ( s ) M / s болғанда GC ( s ) K және GC ( s ) K / s
болғанда, қателіктің орнықтылық күйі анықталады.
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АР4.2-сурет. Басқарудың робот сіңірі

АР4.3 Құрылғы қажетті жолды орындау үшін арналған және мұндағы
r t

1 t u t ,

болатындай, мұндағы u t – жалғыздық қадам функциясы. Басқару
жүйесінің құрылғысы АР4.3-суретте көрсетілген.
0 болғандағы қателіктің орнықтылық
(а) r t қажетті жол және Td s
күйін анықтау керек.
(b) Берілген траектория бойынша e t қателік бөлігі (а) бөліміндегі
0
10 үшін екінші.
0 болса, Td s 1 s болғанда
(с) Егер қажетті енгізу тәртібі r t
қателіктің орнықтылық күйін табу керек.
(d) екінші 0 t 10 үшін (с) бөліміндегі қателік бөлігі.

АР4.3-сурет. Машина құрылғысының кері байланысы

АР4.4 Арматура – кері байланысты тахометрмен тұрақты токтың
қозғалтқыш бақылау АР4.4-суретінде көрсетілген. Km 10, J 1 және R 1
деп болжайық.
(а) K қажетті үдеу қателігінің орнықтылық күйін шектеу үшін енгізудің
t ) 0,1-мен анықтау ( Td s
0 деп
иілу жазықтығын ( t 0 үшін v t
болжайық).
(b) (а) бөлімінде көрсетілген үдеу үшін және e t қателік бөлігін анықтау
үшін қажетті иілу жазықтығының 0 t 5 болу керек.
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АР4.4-сурет. Кері байланысты қозғалтқыш моторы

АР4.5 орташа қан қысымын бақылайтын жүйе анестезия кезінде
құрылған және өтірікке шығарылған [12]. Қан қысымының деңгейі ота жасау кезінде анестезия тереңдігі үшін сенімді деп болжанады. Ал жүйенің
жиынтық сұлбасы АР4.5-суретте көрсетілген, мұндағы хирургия әсері
бұзылумен Td s өрнектеледі.
–
(а) Бұзылу кесірінен қателіктің орнықтылық күйі ауытқу керек
Td s 1 s R s
0 болсын).
(b) Енгізу рампы r (t ) t , t 0 қателігінің орнықтылық күйін анықтау
( Td (s ) 0 болсын).
(с) сәйкес 10-нан кіші не тең мәнін таңдаңыз және енгізудің бұзылу
қадамының бірлігіне y t жауабын құру керек ( r (t ) 0 деп болжайық).

АР4.5-сурет. Қан қысымын басқару

АР4.6 Енгізу тор деп аталатын тізбектің маңыздылығы, 10 тарауда
қарастыратын АР4.6-суретте көрсетілген.
(а) транспонирленген функция G ( s ) V0 ( s ) / V ( s ) арқылы анықталады.
(b) C тығыздығына қатысты G (s ) қабылдағышын анықтау.
(с) Қадамдық енгізу сигналына V ( s ) 1 / s өтпелі сипаттаманы құру және
анықтау.
АР4.7 Енгізудің шу және бұзылу датчигімен кері байланысты басқару
жүйесі АР4.7-суретте көрсетілген. Шу мен кедергінің әсерін төмендету
негізгі мақсат болып табылады. R(s ) 0 болсын.
(а) Y (s ) -те ауытқу әсерін анықтау.
(b) Y (s ) -те шу әсерін анықтау.
(с) K үшін тиімді нұсқаны 1 K 100 болғанда, қателіктің орнықтылық
күйінің әсері ауытқу мен шу әсерінен минимумге ұмтылатындығын таңдау.
Td ( s ) A / s және N ( s ) B / s болсын.
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АР4.7-сурет. Шулы кері байланысты жүйе

АР4.8 Басқару жүйесінің құрылғысының жиынтық сұлбасы АР4.8суретте көрсетілген.
(а) T ( s ) Y ( s ) / R ( s ) транспонирленген функциясын анықтау.
T
(b) Sb қабылдағышын анықтау.
T
(с) К-ны
болғанда ауытқудың әсері және Sb минимумдалатындай етіп таңдау керек.

АР4.8-сурет. Машина құрылғысының жүйесі

ЖОБАЛАУ ТАПСЫРМАЛАР
CDP4.1 Диск сүмбесі кесте үшін слайд CDP 2.1-де анықталған.
Слайдтың бағыты датчиктің сызықты және тура тығыздығымен өлшенеді,
CDP4.1-суретте көрсетілгендей. Кері байланысты жүйе және жүйенің жауап
беруін анықтау моделінің эскизі болады, ондағы бақылауы үдеткіш және
H (s ) 1 болғанда. GC ( s ) K a үдеткіш коэффициентінің бірнеше таңдалған
мәніндегі жауап беру қадамын анықтау.
DP4.1 Бақылау жылдамдығының тұйық жүйесі жүктеме әсерінен
ауытқуға ұшырайды, DP4.1-суретінде көрсетілгендей. Міндетті
жылдамдықта wd (t ) 100 рад/с және құрылғының бұзылу жүктемесінде
енгізу қадамы Td ( s ) 1 / s . Жылдамдық 100 рад/с бос айналымды
жылдамдыққа жетті делік және орнықты күйде болады. (а) Бұзылу
жүктемесінің орнықтылық күйіне әсерін анықтау, және (b) (t) бөлігі
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таңдалған мәннің бұзылу қадамын табысы
анықтау. K табысы үшін сәйкес мәнді анықта.

болатындай етіп

Қысым
ауытқуы

Жоспарланған жылдамдық

Негізгі
жылдамдық

DP4.1-сурет. Басқару жүйесінің жылдамдығы

DP4.2 Ұшқыштың басқару бумасы элероннан құралған айнымалы
күйді қолдана отырып жетістікке жетеді. Басқару жүйесінің сызықты
моделі, ең кіші тәжірибелі ұшқыш DP4.2-суретте көрсетілген, мұндағы
G (s)

2

s

1
4s

9

.

Мақсат ең кіші бума бұрышы ауытқуды ұстау керек. Ауытқу қадамына
0 қажетті уақыттық реакциясына жеткендегі кедергі әсерін
d (t )
төмендететін сәйкес KK1 35 табысын таңдаңыз.

DP4.2-сурет. Ұшақтың бума бұрышын басқару

DP4.3 Қажетті қысқа уақытты жауап беру DP4.3-тегі басқару жүйесінің
жылдамдығы DP4.1-суреті DP4.3-суретіндегідей кері байланыс болатындай
өзгеріледі.
(а) K1 диапазоны орнықты күйі
болатындай етіп анықтау керек.
(b) K1 және K үшін сәйкес мәнді қателіктің орнықты күйінің шамасы
кедергісі Td (t ) 2tm рад/с, 0 t 5s , 0,1 м/рад-ға қарағанда аз болатын желге қатысты анықтау керек.

DP4.3-сурет. Басқару жүйесінің жылдамдығы
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DP4.4 Лазерлер көз хирургиясында 25 жылдай қолданды. Олар теріні
тартады немесе коагуляцияға көмектеседі [17]. Лазер офтальмологқа
бақылау формасындағы көзде жылы бөлмеде қолдануға мүмкіндік
береді. Көптеген процедуралар лазердің мақсаты ретінде торлы қабықты
қолданады. Торлы қабықта жұқа сенсорлы теріде, нақты көздің түрлендіруі
ол түрлі түсті энергияны электрлік импульске түрлендіретін көз түбінің
ішкі беткейінде жатады. Бұл жағдай бойынша, қабаттар қабырғадан
бөліктенеді, нәтижесінде қанның болмауынан әлсіреген бұрыштар өледі
және біртіндеп немесе толық көздің соқырлығына алып келеді. Ал лазер сол
торлы қабықты ішкі бөліктегі қажетті жерді «жамау» үшін қолданылады.
Автоматтандырылған басқару қызметі офтальмологқа зақымдалған
жерді жөндеуді бақылауға мүмкіндік береді. Содан бақылаушы торлы
қабықты қарап және әрбір зақым қажетті жерде орналасатындай лазерлі
бағытпен басқарады. Жүйенің торлы қабықтың қозғалысының нәтижесіне
қажетті кең форматты видеокамерасы DP4.4 (а)-суретте көрсетілген. Егер
лазермен сәулелендіру кезінде көз қозғалса, онда ол қайта бағытталуы
керек немесе өшіру керек. Басқару жүйесінің бағыты DP4.4 (а)-суретінде
көрсетілген. Бақылаушы үшін сәйкес қажеттілікті анықтаңыз, ондағы
r (t ) қадам өзгерісінің жүйеде шу әсерінен болатын ауытқу эффектісі минимумдалатындай жауап беру уақыты қанағаттанарлықтай. Сонымен қатар,
қадам үшін енгізу қателігінің орнықты күйінің жиыны нөлге тең екеніне
көз жеткізіңіз. Қысқа уақытты қажеттілікті қамтамыз ету үшін K<10 болуы керек.

DP4.4-сурет. Көз хирургиясындағы лазерлі жүйе
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DP4.5 Ота үдеткіш аймағында аз пульсте қолдануға болады. DP4.5суретте көрсетілген сұлба кірісті бірлік қадаммен v(t ) кезінде пульсті
v0 (t ) 5e 100t , t 0 басқаруға болады. Резистор және конденсатор үшін сәйкес
мәнді таңдаңыз. Идеал ота үдеткіш делік.

DP4.5-сурет. Аймақтың ота үдеткіші

DP4.6-сурет. (а) Мұз асты Европаның бақылауы (кредит кеңейтілуімен қолданылады) (b)
Кері байланысты жүйе

DP4.6 Гидробот Европа мұзының астындағы қашықтан бақылау үшін
қарастырылуда, үлкен планета Юпитердің спутнигі. DP4.6(а)-сурет міндеттің
көркем нұсқасының бірін көрсетеді. Гидроботты тіршілік көзін іздеудегі
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судың химиялық құрамын зерттеу үшін өздігінен жүретін суасты аппараты болып табылады. Автомабильдің маңызды аспектісі суасты ағымның
қатысуымен тереңдікке тік түсу бойынша бақыланады. Кері байланысты
айқын басқару жүйесі DP4.6 (b)-суретінде көрсетілген. J 0 параметрі
ретінде инерция моментінің секірісі болып табылады. (а) GC ( s ) K болсын.
Қандай да бір К диапазоны үшін жүйе тұрақты бола ма? (b) GC ( s ) K
болғанда, жиынтықтық қадамның бұзылуына алып келетін қателіктің
орнықтылық күйі не? GC (s) K p KD s болсын. K p және K D спектрлері
тұрақты жүйе ме? (д) GC (s) K p KD s болғанда, толқудың бірлік
қадамындағы қателіктің орнықтылық күйінде не жатыр?
DP4.7 Автоматтандырылған суасты аппараттары (АСА) соңғы кезде көбеюде, үлкен көлемде қолдануға болатындары қарастырылуда.
Олар табылған бақылаушы ақпараттың жиынтығын құрайды. Берілген
миссияға тәуелсіз мықты қажеттілік үшін автокөліктің сенімді басқаруы
бар болады. Берілген автокөлік DP4.7 (а)-суретте көрсетілген [28].
Біз қанау шартына байланысты автокөлік басқару. Автокөлік
ұзындығы 30 фут, бірінші қатарда тік желкенді болып табылады. Ұшақтың
басқаруына руль және айналым валының жылдамдық бұйрығы жатады. Бұл жағдайда, біз автокөлікпен ұшақтың артқы айналым бөлігімен
басқарғымыз келеді. Басқару жүйесі DP4.7(b)-суретінде көрсетілген,
мұндағы R (s ) 0 қажетті буманың бұрышы және Td ( s ) 1 / s .
Басқару келесіге тең деп болжайық:
GC ( s ) K ( s 2) .

DP4.7-сурет. Суасты аппаратты басқару
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DP4.8-сурет. Телекамерамен қашықтан басқару

(а) К үдеткішінің бақылау құрылымы қателіктің максималды қисаю
бұрышы бұзылудың бірлік қадамы кесірінен кіріс 0,05 көлемін құрайды. (b)
Бұзылу қателігінің қисаю бұрышының орнықтылық күйін анықтау және
нәтижесін түсіндіру. DP4.8 Мобильді жүйенің видеокамерамен қашықтан
басқару, кәсіби футболдың үшөлшемді мобильділігіне келтіру үшін жаңасы
токтатылды және P 4.8 (а)-суретінде көрсетілген. Камера өріске және жоғары
не төмен ауысуы мүмкін. Әрбір жиынтықтағы электроқозғалтқышының
басқаруы жүйе ретінде DP4.8-суретінде көрсетілген, мұндағы номинальді
T
мәндері
мс және 2 2 мс. (а) Сезімталдығы S 1 және екінші
T
сезімталдығын S 2 табу керек. (b) K үдеткіш бақылау коэффициентін құру
күйдің бұзылуға қатысты қателігінің орнықтылығы бірлік қадамға
0,05-ке аз.

КОМПЬЮТЕРЛІК ТАПСЫРМАЛАР
CP4.1 Кері байланыстың жалғыздығын қарастырамыз:

Өтпелі сипаттаманы алу керек және асып кету пайызын анықтау. Стационарлы қателік дегеніміз не?
CP4.2 Транспонирленген функцияны құру (кері байланыссыз)

Жиынтық қадамының кірісі, ол қажетті станционарлы шығыс мәні
жалғыз екендігін көрсетеді. Баспалдақ функциясының қолданылуы станционарлы қателіктер бұл құрылғының 0,8 енгізу этапы екендігін көрсетеді.
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CP4.3 Тұйық транспонирленген функцияны қарастырамыз:

K=10.200 және 500 үшін жауап беру қадамының жиынтығын аламыз. Жауап берудің бөлігі және алып тастау пайызын, құру уақыты мен
құрылған қателіктерді құратын кестенің нәтижесін құру.
CP4.4 Кері байланысты жүйені қарастырамыз CP4.4-суретте
көрсетілген. Бақылаушы, болжамымыз бойынша

CP4.4-сурет. К реттеуші үдеткішті кері байланысты жүйенің жалғыздығы

(а) бірлік қадамдық реакция бойынша T ( s) Y ( s) R( s) тұйық контурлы ауыстыру функциясын есептеу үшін m-файлды анықта.
(b) ұқсас m-файл үшін бірлік қадамдық ауыстыру реакциясы бойынша
Y(s) шығысына Td (s) ауытқуының ауыстыру функциясын есепте.
(c) (а) және (b) пунктері бойынша бірлік қадамдық ауытқу кірісі үшін
стационар қадағалаулық қателік пен білік қадамдық кіріс үшін стационар
қадағалаулық қателікті есепте.
(d) (а) және (b) пунктері бойынша бірлік қадамдық кірістің максималды
қадағалаулық қателігін және бірлік қадамдық ауытқу кірісінің максималды
қадағалаулық қателігін тап. Қандай уақытта қателік максималды болады?
СР4.5. СР4.5-суретте көрсетілген тұйық контурлы басқару жүйесін
қарастырайық. Бірлік қадамдық кірістің шектік уақыты 1 %-дан көп, aлайда
10 %-да аз болатындай К санын табуға көмектесетін m-файлды құрыңыз.
Бұл файл T ( s) Y ( s) R( s) тұйық контурлы ауыстыру функциясын және
қадамдық реакцияны жалпылайын табу керек. Графиктік түрде қадамдық
бірлік кірістің стационар қателігінің нөлге тең екеніне көз жеткізіңіздер.

СР 4.5-сурет. Тұйық контурлы негативті кері байланысты басқару жүйесі

СР4.6. СР4.6-суретте көрсетілген тұйық контурлы басқару жүйесін
қарастырайық. Реттеуші шама K 2 өсімдіктің қалыпты параметрі a 1 .

4-тарау

410

Қалыпты шама тек жобалау үшін қолданылады. Біздің анализдің негізгі
мақсаты а параметрі бойынша тұйық контурлы жүйенің сезімталдығын
зерттеу болып табылады.
(а) a 1 болғанда, r (t ) бірлік қадамдық реакция үшін y (t ) -ның стационар шамасы 2-ге тең екенін аналитикалық түрде көрсет. 4 секундтан кейінгі
ақырғы шаманың 2 %-мен бірге бірлік қадамдық реакцияны анықта.
(b) ауыстыру реакциясының параметрінің әсерін зерттеу арқылы
а параметрінің өзгеруіне байланысты жүйенің сезімталдығын анықта.
a 0.5 , 2 және 5 мәндеріне сәйкес бірлік қадамдық реакцияны анықта.
Нәтижені талқыла.

СР 4.6-сурет. Анықталмаған а параметрі бар тұйық контурлы басқару жүйесі

СР4.7. СР4.7(а)-суреттегі меха ника лық жүйенің а йна луын
қарастырайық. Айналу моменті k ; құрылымдық тежеуіш байланысы
t (t ) ; айнадемпфирлену коэффициенті b ; айналу уақытының ауытқуы d
лу моментінің кірісі r (t ) және механикалық жүйенің инерция моменті – J.
Айналмалы механикалық жүйенің ауыстыру функциясы төмендегі формуламен анықталады:

G ( s)

s

2

1J
(b J ) s

k J

СР 4.7-сурет. (а) айналмалы механикалық жүйе; (b) кері байланысты жүйенің айналмалы
механикалық жүйесі

СР4.7(b)-суретте тұйық контурлы басқару жүйесі көрсетілген. Қалаулы
нәтиже d 0 , K 5, b 0, 9 және J 1 :
(а) бірі қадамдық ауытқу үшін жүйенің (t ) ашық контурлы реакция0
сын анықта. r t
(b) K0=50 болғанда, (t ) бірлік қадамдық ауытқуы үшін тұйық контурлы реакцияны анықта.
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(c) Ауытқу кірісінің тұйық контурлы реакциясының ашық контурлы реакциясын анықта. Жүйенің ауытқу қасиеттерін жақсарту үшін тұйық контурлы кері байланысты басқарудың аргументін қолдануға және нәтижені
талқыла.
CР4.8. Негативті кері байланысты басқару жүйесі СР4.8-суретте
көрсетілген. Біздің жобалаудың мақсаты тұйық жүйенің жақсаруының
бірлік кірістің стационар қателігі нөл болатындай минимум реттеуші G c (s )
шаманы табу болып табылады.
Бірінші тәсіл ретінде қарапайым пропорционал реттеушіні
Gc (s) K,
қарастырайық, мұндағы K – бекітілген шама. K
акция және стационар қателікті тап.
Енді бұдан да комплексті реттеуші
Gc (s)

K0

2. Бірлік қадамдық ре-

K1
,
s
K1 20 . Бұл реттеуші пропорционал-

қарастырайық, мұндағы K 0 2 және
ды-интегралды (ПИ) реттеуші ретінде белгілі. Бірлік қадамдық реакцияның
стационар қателігін анықта.
(с) (а) және (b) пунктінің нәтижесін салыстыр және стационар
қадағалаулық өндіріс қателігі мен комплексті реттеуші арасындағы байланысты талқыла.

СР4.8-сурет. Қарапайым жалғыз контурлы кері байланысты басқару жүйесі

CР4.9. CР4.9-суреттегі тұйық контурлы жүйені қарастырайық, мұндағы
ауыстыру функциясы:
(а) T ( s) Y ( s) R( s) тұйық контурлы ауыстыру функциясын және бірлік
қадамдық реакцияны анықта; айталық R( s) 1 s және N (s) 0 болсын.

СР4.9-сурет. Бірлік емес кері байланысты және шу өлшем бар тұйық контурлы жүйе

(b)

секірісінде синусоидалық кіріс болатын
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N ( s)

100
s 100
2

Болған жағдайда ауытқу реакциясын тап. R (s ) 0 деп болжаңыз.
(c) (b) пунктіндегі стационар қателік жағдайында ауытқу реакциясының
ең жоғарғы шамасы мен секірісі қандай?
CР4.10. CР4.10-суреттегі көрсетілген тұйық контурлы жүйені
қарастырайық. К реттеуші шамасы жобалау спецификациясын анықтауға
көмектеседі.
(а) T ( s ) Y ( s ) R ( s ) тұйық контурлы ауыстыру функциясын анықта.
(b) K 5,10 және 50 мәндері үшін тұйық контурлы жүйенің реакциясын анықта.
(с) Реттеуші шама K 10 болғанда, ауытқу бірлік қадамдық болғанда,
яғни Td (s) 1 s және R(s) 0 , y (t ) -ның стационар шамасын тап.

4.10-сурет. Сыртқы ауытқуы бар тұйық контурлы кері байланысты жүйе

CР4.11. CР4.11-суреттегі бірлік емес кері байланысты жүйені
қарастырайық.
(а) T ( s ) Y ( s ) R ( s ) тұйық контурлы ауыстыру функциясын анықта.
(b) K 10,12 және 15 мәндері үшін бірлік қадамдық реакцияны анықта.
Осы шамалар үшін стационар қателік пен орнату уақытын анықта.
(а) және (b) пунктері үшін тұйық контурлы ауыстыру функциясы
шығатын және К-ның өзгерісіне байланысты құрыңыз.

4.11-сурет. Кері байланысты контурында тасымалдаушысы бар тұйық контурлы жүйе
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ТАПСЫРМАЛАРДЫ ЖАУАПТАРЫ
Дұрыс немесе бұрыс: (1) дұрыс; (2) дұрыс; (3) бұрыс; (4) бұрыс; (5) дұрыс;
Көптік таңдау: (6) a; (7) b; (8) a; (9) b; (10) c; (11) a; (12) b; (13) b; (14) c; (15) c;
Сөздердің сәйкес келуі (жоғарыдан төмен қарай тәртіпте): e, h, k, b, c, f,
I, g, d, a, j.

ТЕРМИНДЕР МЕН ТСІНІКТЕМЕЛЕРІ
Тұйық контурлы жүйе – шығыс сигналының өлшемінің жүйесі және
актуаторға қолданылатын қателік сигналын реттейтін қалаулы шығыс.
Күрделілік – әр түрлі компоненттер арасындағы арақатынас пен байланысты сипаттайтын жүйенің күйі немесе құрылымының өлшемі.
Компоненттер – жалпы жүйеге кіретін ішкі жүйе және бөліктер.
Ауытқу сигналы – жүйенің шығыс сигналына әсер ететін қалаусыз
сигнал.
Қате сигнал – қалаулы R(s) шығысымен Y (s) нақты шығысы
арасындағы айырмашылық. Осылайша, E(s) R(s) Y (s) .
Орнықсыздық – жүйенің тенденциясын сипаттайтын жүйе атрибуттары.
Контурлық шама – нақты сигналға байланысты кері байланысты
сигналдың шамасы. Бірлік кері байланысты жүйе үшін L(s) Gc (s)G (s) .
Шаманың төмендеуі – жүйе арқылы кері сигналының шығыс сигналына қатынасының амплитудасының төмендеуі. Әдетте децибел арқылы
өлшенеді.
Стационар қателік – уақыт периодты үлкен және ауыстыру сипаттамасы түсетін қателік.
Жүйе сезімталдығы – аз өзгеріс шамасы үшін ауыстыру функциясы
өзгерісіне қатынасы.
Транскингтік қателік – қате сигналға қараңыз.
Ауыстыру реакциясы – уақыттан тәуелді функция ретінде жүйенің реакциясы.
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Кіріспе
Кіріс сигналдарын бақылау
Екінші ретті жүйенің орындалуы
Жауаптың екінші ретті жүйесінде үшінші полюстің және нөлдің әсері
Түбірдің s- орналасу жоспары және өтпелі сипаттама
Кері байланысты жүйені басқарудың орнатылған қателері
Өндірістік индексі
Сызықтық жүйелердің қысқыруы
Жобалаудың мысалдары
Программалық қамтамасыз ету жобасын басқару
арқылы орындалу жүйесі
5.11 Жобалаудың кезекті мысалы: жүйені оқу диск жетегі
5.12 Резюме

ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ
Басқару жүйесінің өтпелі және стационар реакцияларын тәртіпке
келтіру мүмкіндігі басқару жүйесін жобалаудың пайдалы нәтижесі болып
табылады. Біз бұл тарауда уақыт, аймақ, техникалық сипаттамаларды
енгіземіз және де басқару жүйесінің реакциясын тексеру үшін
клавишті енгізу сигналдарын қолданамыз. Жүйені өндіру арасындағы
корреляция және полюс пен нөлдің ауыстыратын функцияның орналасуы
қарастырылады. Біз екінші ретті жүйе үшін эксплуатациондық
сипаттама мен меншікті жиілік арасындағы қатынасты және демпфирлеу
коэффициентін таратамыз. Басым болу полюсі ұғымына сүйеніп, екінші
ретті жүйелермен байланысты жоғарғы реттілер үшін идеяларды жүзеге
асыруға болады. Өндіру индексінің концепциясы қарастырылады.
Біз басқару жүйесінің өндірісін көрсететін өндірістің атақты, сапалы
жиынтығын көрсетеміз. Бұл бөлім жобаның кезекті мысалының (жүйені
оқу диск жетегі) анализімен аяқталады.

Кері байланыс жүйесінің орындалуы

415

КҮТІЛЕТІН Н ТИЖЕЛЕР
5-тарау аяқталған кезде тыңдаушылар:
Сигналдың шығуын тексеру үшін екінші ретті жүйенің өтпелі
алынған сипаттамасы мен басқаруында қолданылған кілттік мәтіндік
сигналдардан хабардар болу керек;
Ауыспалы сипаттама мен екінші ретті жүйенің полюсті орналасуы
арасындағы тікелей байланысты мойындау керек;
Екінші ретті полюстің орналасуының шығарылу пайызына, орнату
уақытына, өсу уақыты мен ең жоғарғы уақытқа жетуге қатысты есептеу
формулаларымен таныс болу керек;
Нөлдің, екінші ретті жүйенің реакциясының үшінші полюсіне әсері
жайлы хабардар болу керек;
Өндірістің көрсеткіштері өзгерген жағдайда тиімді басқаруды сезе
білу керек.

5.1 КІРІСПЕ
Ауыспалы және орнатылған режимді реттеу мүмкіндігі кері байланысты жүйенің негізгі артықшылығы болып табылады. Басқару жүйесін
жобалау және талдау үшін, біз оның өнімділігін өлшеп және анықтауымыз
керек. Басқару жүйесінің талап етілген жұмыс жасау сипаттамасы негізінде
жүйенің параметрлеріне қалаулы реакцияны қамтамасыз ету үшін түзету
енгізілуі мүмкін. Себебі басқару жүйесі табиғаты бойынша динамикалық
болып келеді, олардың тиімділігі жалпы жағдайда ауыспалы үдерістер
мен стационар реакция мағынасында анықталады. Ауыспалы сипаттама
дегеніміз – уақыт өткен сайын жоғалатын реакция. Ал стационар реакция
дегеніміз – сигнал кірген кезден кейін ұзақ уақыт бойы болатын реакция.
Басқару жүйесі үшін жобалау спецификациясы, әдетте қалаулы
стационар дәлдіктегі сияқты белгілі кіріс командалары үшін бірнеше
уақыт реакция индекстерін қамтиды. Кез келген жобаны, спецификацияны
шығару кезінде келісімнің жүзеге асырылуы үнемі қарастырылады.
Сондықтан спецификация талаптың қатал да сирек жиынтығы, сонымен
бірге қалаулы өндіріске қаржы аударудың бірінші қадамы болып табылады.
Тиімді келісім және спецификацияны реттеу 5.1-суретте графиктік түрде
көрсетілген. Егер біз p - ны өте кіші шама ретінде таңдасақ, p параметрі
M2 өндіріс өлшемін минимумдайды. Оның үстіне бұл M1 жағымсыз
жағдайға белгілі өлшеміне әкеледі. Егер ұзақтылық көрсеткіші бірдей
маңызды болса, pmin қиылысу нүктесі барынша тиімді келісімді қамтамасыз
етеді. Осындай типті келісімдер әдетте жобаны басқару жүйесінде пайда
болады. Егер M1 және M2 үшін аталған алғашқы спецификациялар нөл
болу үшін бұл спецификациялар бір мерзімде қолжетімді болуы мүмкін
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емес екендігі айқын; онда олар pmin 1,10,15,20 бірге алынған келісімді
жүзеге асыру үшін өзгертілу керек.
Тиімділіктің өлшемі терминдерінде құрылған спецификациялар
жобалаушыға жүйенің сапалылығын көрсетеді. Басқаша айтқанда, өндіріс
өлшемі жүйенің қаншалықты есепті жақсы орындайтындығына жауап
береді.

5.2 КІРІС СИГНАЛДАРЫНЫ ТЕСТІ
Уақыт-аймақ техникалық сипаттамасы маңызды көрсеткіш болып
табылады. Өйткені жүйені реттеу табиғаты бойынша уақыт аймағының
жүйесі болып есептелінеді, яғни уақыт жүйесі немесе уақыт өнімділігі
басқару жүйесінің барынша көп қызығушылығының жауабы болып
табылады.

5.1-сурет. p – параметріне қарсы екі өндіріс.
M2 өлшемінің өнімділігі

M1

өлшемінің өнімділігі,

Ең бірінші бұл жүйенің тұрақтылығын анықтау керек. Ол үшін келесі
бөлімдердегі әдістерді қолдануымызға болады. Егер жүйе тұрақты болса,
нақты кіріс сигналының реакциясы өнімділіктің бірнеше өлшемдерін
қамтамасыз етеді. Алайда жүйенің нақты сигналы белгісіз болғандықтан,
тесттің стандартты сигналы әдетте таңдалып алынады. Мұндай әдіс
тиімді болып саналады, себебі қалыпты эксплуатация шартында жүйенің
орындау қабілеттілігі мен стандартты кіріс тесті жүйесінің реакциясы
арасында нақты байланыс бар. Оның үстіне, стандартты кірісті қолдану
жобалаушыға бірнеше бәсекелес жобаларды салыстыруға мүмкіндік береді.
Көптеген басқару жүйелері тесттің стандартты сигналына өте ұқсас кіріс
сигналдарын қолданады. Стандартты сынақ кіріс сигналдары қадамдық
кіріс, пилобейнелі кіріс және параболалық кірісте көп қолданылады. Бұл
кірістер 5.2-суретте көрсетілген. Бұл сынақтық сигналдарды көрсететін
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теңдеулер 5.1-кестеде көрсетілген, ондағы Лаплас түрлендіруі 2.3-кесте
көмегімен алынады және Лаплас түрлендіруінің жұптарының толық
тізімін MCS веб сайтында табуға болады. Пилобейнелі сигнал қадамдық
кірістен алынған интегралды көрсетеді және парабола пилобейнелі
кірістен алынған жай интеграл.
Бірлік импульсті функция сынақ сигналдарының мақсаты үшін
пайдалы. Бірлік импульс тік бұрышты функцияға негізделген

1 ,

2

f t
0,

t

2

;

otherwise,

0 . Нөлге жақындаған сайын, f (t) функциясы бірлік
мұндағы,
импульсті (t) функцияға жуықтайды, оның келесідей қасиеттері бар:
(5.1)
(t)dt 1 және
(t a)g (t)dt g (a)

5.2-сурет. Кіріс сигналдарының тесті: (а) қадам, (b) пилобейнелі, (c) параболалы.

5.1-кесте. Сына> сигналыныU кірісі
Сигнал тесті
Қадам

r (t)
r (t)

R(s)

A, t 0
0, t 0

R(s)

A/s

Пилобейнелі

r (t)

At, t 0
0, t 0

R(s)

A / s2

Параболалы

r (t)

At2 , t 0
0, t 0

R(s)

2 A / s3
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5.3-сурет. Жүйені ашық басқару.

Түйін интегралын r (t) кіріс терминінде y(t) шығысы үшін қарастырған кезде импульсті кіріс пайдалы болып табылады және ол
төмендегідей жазылады.
t

y(t)

g (t

L 1 {G(s) R(s)}.

)r ( )d

(5.2)

Бұл қатынас 5.3-суретте жиынтық сұлба түрінде көрсетілген. Егер де
кіріс бірлік импульсті функция болса, онда біз
t

y(t)

g (t

) ( )d .

(5.3)

0 болған жағдайда ғана мағынасы бар; сондықтан
y(t) g (t)
G(s) жүйесінің импульсті сипаттамасы. Сигнал тестінің импульсті
реакциясы A зонасының импульсінің енсіз ұзындығы, жүйеге үлкен
амплитудамен әсер ету арқылы динамикалық жүйеде жиі қолданылады.
Стандартты тесттік сигналдардың жалпы түрі бар,
Интеграл

r(t) t

(5.4)

және Лаплас түрлендіруі мына түрде болады:

R(s)

n! .
sn 1

(5.5)

Осылайша, бір тесттік сигналдың реакциясы (5.4) теңдеуі түріндегі басқа
тесттік сигналдың реакциясымен байланысты болуы мүмкін. Қадамдық
кіріс сигналы генерация мен бағалау үшін ең қарапайымы болып табылады және әдетте тәжірибе жүргізу үшін қолданылады.
9
болған кезде бірлік қадамдық кіріс үшін 5.3-суретте
G(s)
s 10

көрсетілген жүйенің реакциясын қарастырайық.
Бұдан кіріс мынадай болады:

Y (s)

9
,
s(s 10)

Ауыспалы периодтың кезіндегі реакция

y(t)

0.9(1 e 10t ),
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және стационар реакция мынадай болады:
y( )
Егер де E(s)
болады:

R(s)

0.9.

Y (s) қате болса, онда орнатылған қателік мынау

ess

lim
sE(s)
s 0

0.1.

5.3 ЕКІНШІ РЕТТІ ЖЙЕНІ ОРЫНДАЛУЫ
Айталық, екінші ретті бірконтурлы жүйе қарастырайық және бірлік
қадамдық кірісте оның реакциясын анықтайық. Кері байланысты тұйық
жүйе 5.4-суретте көрсетілген. Тұйық контурлы жүйе төмендегі формуламен берілген:
Y (s)

G (s)
R(s)
1 G (s)

(5.6)

Біз (5.6) формуласын былайша қайта жазуымызға болады:
Y (s)

2
n

s2

2

n

2
n

s

R(s).

(5.7)

Бірлік қадамдық кіріс бойынша
Y (s)

2
n

s(s2

2

n

2
n

s

(5.8)

)

аламыз. 2.3-кесте бойынша Лаплас түрлендіруінің кестесінен алынған ауыспалы шығын

y(t) = 1- 1 e- n sin(
t

n

t + ),

2

1

(5.9)

1
,
cos
1.
өшу
болып табылады, мұндағы
және 0
коэффициентінің әр түрлі мәні үшін екінші ретті бұл жүйенің ауыспалы сипаттамасы 5.5-суретте көрсетілген.

5.4-сурет. Екінші ретті тұйық контурлы басқару жүйесі

420
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5.5-сурет. (а) қадамдық кіріс үшін екінші ретті жүйенің ауыспалы реакциясы
(5.9-теңдеуі). (b) және nt функциялары сияқты қадамдық кіріс үшін (5.9-теңдеуі)
екінші ретті жүйенің ауыспалы реакциясы (Р. Жако, Ваяминг университеті)
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5.6-сурет. Импульсті функция кірісі үшін екінші ретті жүйенің реакциясы

кішірейтілген сайын, тұйық контур түбірлері жорамал өске
жақындай береді және жауап барынша тербелмелі сипатқа ие болады.
функциясы тәрізді жауаптың реакция және уақыт 5.5 (b)-суретінде
қадамдық кіріс үшін көрсетілген.
Бірлік импульс үшін Лаплас түрлендіруі R(s) 1 болып табылады
және бұдан импульс үшін шығын төмендегідей болады:
Y (s)

2
n

s2

2

n

s

2
n

,

(5.10)

мұндағы, T(s) Y (s) / R(s) тұйық контурлы жүйенің ауыстыратын функциясы. Импульсті функция кірісіне ауыстыратын сипаттама қадамдық кіріс
сигналына туынды реакция болып табылады:
y t

n

e

nt

sin

n

t ,

(5.11)

сөну коэффициентінің сәйкесінше бірнеше мәніне байланысты екінші
ретті жүйенің импульсті сипаттамасы 5.6-суретте көрсетілген. Жобалаушы
ауыспалы сипаттама жүйесінен кез келген қадам және импульсті кіріс үшін
өнімділіктің бірнеше алтернативтік өлшемдерін таңдай алады. Өлшемнің
стандартты көрсеткіштері, 5.7-суретте көрсетілгендей жүйенің секіріс реакциясына байланысты анықталады. Реакцияның жылдамдығы өсу уақыт Tr
және ең жоғарғы уақыт Tp арқылы өлшенеді. Аз сөндірілген жүйе үшін
0–100 % өсу уақыты пайдалы болып табылады. Егер жүйе қатты демпфирленсе, онда ең жоғарғы уақыт белгісіз және әдетте 10–90 % Tr өсу уақыты
қолданылады. Нақты жауаптың қадамдық кіріспен сәйкестілігі реттеу
пайызы төмендегідей анықталады:
1
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P.O.

MPt fv
100
fv

(5.12)

5.7-сурет. Басқару жүйесінің ауыспалы сипаттамасы (5.9-теңдеу)

Бұл қатынас бірлік қадамдық кіріс үшін жазылған, мұндағы M pt –
уақыт сипаттамасының ең жоғарғы және шешуші мәні болып табылады.
fv – кірістің шамасы, алайда көптеген жүйелердің керекті кіріс шамасынан
мүлдем өзге болатын шешуші мәндері бар. (5.8) теңдеумен берілген бірлік
қадамдық жүйе үшін fv 1 екенін аламыз. Орнатылу уақыты кіріс
амплитудасының белгілі бір пайызын реттеу үшін жүйеге қажетті. Бұл
жолақ 5.7-суретте көрсетілген. Тұйық контурлы сөну тұрақтысы бар
екінші ретті жүйе және сипаттама (5.9) теңдеуімен көрсетілген, біз
жауапты шешуші шамадан 2 % шектелуде қалатын уақытты анықтауға
ұмтыламыз. Бұл жобамен
e

n Ts

0.02,

немесе
T

n s

4.

болған кезде болады.
Осылайша, біз төмендегі формуланы:
Ts

4

4

.
n

(5.13)
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аламыз. Осылайша біз сипаттамалық теңдеудің басым түбірлерінің ішінен
1 n ) түрінде орнату уақытын анықтаймыз.
төрт тұрақты уақыт (бұл,
Жүйенің орнатылған қателері 5.7-суретте көрсетілгендей, жүйенің қадамдық реакциясында өлшенеді. Жүйенің ауыспалы реакциясы 2
фактордың терминіне көрсетіле алады.
1) Өсу уақыты мен ең жоғарғы уақыт арқылы көрсетілетін реакцияның
жылдамдығы.
2) Шығарылған және орнатылған уақыт арқылы көрсетілген қалаулы
реакцияға деген жауаптың жақындығы.
Табиғатта қарама-қарсы талаптар бар болғандықтан, келісім орнату
керек. Функция ретінде айқын қатынас алу үшін (5.9) теңдеуін
дифференциалдап және оны нөлге тең деп орнатуға болады. Балама ретінде,
Лаплас түрлендіруінің қасиетін дифференциалдауды қолдануға болады,
оны y(t) бастапқы мәні нөлге тең болғанда, мына түрде жаза аламыз:
L

dy(t)
dt

sY (s)

Осылайша, (5.8) теңдеуін s-ке көбейту арқылы оң жақ бөлігінде (5.10)
теңдеуін ала отырып, y(t) функциясының туындысын аламыз. (5.10)
теңдеуінің оң бөлігіне кері түрлендіруді қолданып, n t
болған кезде
нөлге тең болатын (5.11) теңдеуін аламыз. Осылайша, біз ең жоғарғы
уақыттың екінші ретті жүйеге қатынасын табамыз:
TP
n

1

2

,

(5.14)

және ең жоғарғы реакция мынадай болады:
M pt

1

e

1

2

.

(5.15)

Бұдан асып кету пайызын табамыз:
P.O.

100e

1

2

.

(5.16)

демпфирлеу коэффициенті 5.8-суретте
Асып кету пайызы және
көрсетілген. Оған қоса 5.8-суретте n Tp ең жоғарғы нормаланған уақыты
демпфирлеу коэффициентіне қарама-қарсы көрсетілген. Демпфирлеу
коэффициентінің асып кету пайызымен салыстыруы демпфирлеу
коэффициентінің таңдалған мәндері үшін 5.2-кестеде көрсетілген.
Осылайша, біз реакцияның жылдамдығы мен асып кету мүмкіндігінің
арасындағы қажетті келісімге тағы да кезігеміз.
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5.8-сурет. Екінші ретті жүйе үшін демпфирлеу коэффициентімен салыстырғандағы асып
кету пайызы және ең жоғарғы нормаланған уақыт. (5.8)-теңдеу.

5.2-кесте. Екінші ретті ж&йе &шін демпфирлеу коэффициентімен
салы=ыстыр=анда=ы асып кету пайызы.
Демпфирлеу
коэффициенті

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

Асып кету
пайызы

0.2

1.5

4.6

9.5

16.3

25.4

37.2

Секіріс реакциясының жылдамдығы, кіріс қадамының шамасының
10 %-дан 90 %-ға дейін өсуін қажет ететін уақыт сияқты өлшенеді. Tr1 өсу
уақытының бұл анықтамасы 5.7-суретте көрсетілген. nTr1 нормаланған өсу
0.95) мәнімен салыстырмалы түрде 5.9-суретте
уақыты, (0.05
көрсетілген. Алайда, Tr1 үшін нақты, аналитикалық өрнек алу қиын,
0.3
0.8 үшін нақты болып табылатын төмендегідей сызықтық
жуықтауды қолдана аламыз:
Tr1

2.16

0.60

,

(5.17)

n

Бұл сызықтық жуықталу 5.9-суретте көрсетілген. (5.17)-теңдеумен
көрсетілгендей, қадамдық кіріс сигналының реакциясының жылдамдығы
және n шамаларына тәуелді. -дің берілген мәні үшін 5.10-суретте
көрсетілгендей, n үлкейген сайын жауап тездетіледі. Сонымен қатар,
айта кетер жайт, асып кету шамасы n -нен тәуелді емес. 5.11-суретте
аз болған сайын жауап
көрсетілгендей, n -нің берілген мәні үшін
жылдам беріледі. Реакция жылдамдығы асып кету шамасы арқылы
шектеледі.
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5.9-сурет. Екінші ретті жүйе үшін
өсу уақыты

5.10-сурет.

5.11-сурет.

0,2,

n

5,

n

1 және

0,2,
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коэффициентімен салыстырғанда

n

10

үшін қадам реакциясы

1 үшін қадам реакциясы

Tr1

нормаланған
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5.4 ЕКІНШІ РЕТТІ ЖЙЕ РЕАКЦИЯСЫНДА@Ы ШІНШІ
ПОЛЮС ПЕН НfЛДІ AСЕРІ
5.8-суретінде көрсетілген қисықтар (5.8)-теңдеудегі екінші ретті
жүйеге ғана тура келеді. Оның үстіне, олар таң қаларлық жақсы мәлімет
көзін қамтамасыз етеді, себебі көптеген жүйелердің басым түбірлер жұбы
бар және қадам реакциясы 5.8-суретті қолдану арқылы бағалануы мүмкін.
Жуықтау асып кету пайызымен өнімділіктің өзге өлшемдерін анықтау
үшін Лапластың кері түрлендіруінің бағалауын жайып жібереді. Мысалы,
тұйық контурлы ауыстыру функциясы бар үшінші ретті жүйе үшін s –
жобалау диаграммасы 5.12-суретте көрсетілген.
T(s)

(s2

1
,
2 s 1)( s 1)

(5.18)

5.12-сурет. Үшінші ретті жүйенің s – жобалау диаграммасы.

Бұл үшінші ретті жүйе

n

1 шамасымен нормаланған. Өнімділік

| 1 / | 10 | n | .
болған кезде екінші ретті жүйенің қисықтарында сайма-сай көрсетілген.
Басқаша сөзбен айтқанда, басым түбірдің нақты бөлігі үшінші түбірдің
нақты бөлігінің оннан бір бөлігінен аз болса, үшінші ретті жүйенің реакци0, 45
ясы екінші ретті жүйенің басым түбірімен жуықталуы мүмкін.
болған кезде, компьютерлік модельдеуді қолданып, жүйенің бірлік
2.25 болғанда, реакқадамдық кіріске реакциясын анықтай аламыз.
ция барынша басылғанын байқаймыз, себебі комплекс полюстің нақты
бөлігі – 0,45 болып табылады, сәйкесінше сол уақытта нақты полюс – 0,444
болады. Орнату уақыты (ақырлы мәннен 2 % шектелуде) модельдеуді 9.6 се0.90 немесе
кунд бөлу керектігін анықтады. Егер де комплекс полюсте
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1/
1.11 мен
0.45 салыстырсақ, асып кету шамасы 12 % болады,
n
ал орнату уақыты 8.8 секунд. Егер комплекс түбірлер басым түбір болса, онда асып кету шамасы 20 %-ға көбейеді және орнату уақыты 4 / n 8.9 секунд болады. Барлық нәтижелер 5.3-кестеде көрсетілген. 5.8-суреттегі
бағалау көрсеткіші ақырлы нөлі жоқ ауыстыру функциясы үшін ғана дұрыс.
Егер ауыстырушы функцияның ақырлы нөлі болып, олар басым комплекс
полюсіне қатысты жақын орналасса, онда нөлдер жүйенің ауыспалы сипаттамасына айқын әсерін тигізеді.
5.3-кесте.

0, 45 &шін &шінші полюстіU әсері
1

асып кету пайызы

орнату уақыты

2.25

0.444

0

1.5

0.666

3.9

6.3

0.9

1.111

12.3

8.81

0.4

2.50

18.6

8.67

0.05

20.0

20.5

8.37

0

20.5

8.24

9.63
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5.13-сурет (а). Екінші ретті ауыстыру функциясы нөлді қамтитын кездегі және n
функцияларының асып кету пайызы. R.N Кларк рұқсатымен алынған, Автоматтық басқару
жүйесіне кіріспе (Нью-Йорк, Бейбітшілік, 1962). (b) a / n ; A 5, B 2, C 1, D 0.5 егер
0, 45 қатынастың 4 шамасы үшін, нөлді қамтитын екінші ретті ауыстыру
функциясының реакциясы.

55.4-кесте.
0, 45 бол=анда, н\лді >амтитын екінші ретті ж&йекніU
реакциясы.

a/

асып кету пайызы

орнату уақыты

ең жоғарғы уақыты

5

23.1

8.0

3.0

2

39.7

7.6

2.2

1

89.9

10.1

1.8

0.5

210.0

10.3

1.5

n

Ескерту: Уақыт

ï

t сияқты нормаланған және орнату уақыты 2 % критерийге негізделген.

Жалғыз нөлі және екі полюсі бар жүйенің ауыспалы сипаттамасына
1 болғанда қадам кірісі үшін
нөлдің орналасу реті әсер етуі мүмкін [5].
асып кету пайызы a / n функциясы сияқты ауыстыру функциясының
жүйесі үшін 5.13 (а)-суретімен берілген,
T(s)

(
s2

2
n

/ a)(s a)
.
2
2 ns
n
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a / n таңдалған мәні үшін, қадамдық кірістің фактілік ауыспалы
0, 45 болған кезде, бұл
сипаттамасы 5.13(b)-суретінде көрсетілген.
таңдалған мәндерге фактілік жауап 5.4-кестеде көрсетілген. Тұйық
контурлы ауыспалы функцияның полюсінің S жазықтықта орналастырумен бірге жүйенің реакциясының уақыттық аймақ бойынша
корреляциясы жүйенің сипаттамасын таңдауда өте пайдалы болып
табылады. S жазықтықтың тиімділігін құрастыру үшін, қарапайым мысал
қарастырайық.
5.1-МЫСАЛ. Параметр та'дау.
Жалғыз контурлы кері байланысты басқару жүйесі 5.14-суретте
көрсетілген. Біз К қысымын және Р параметрін таңдаймыз, сондықтан
уақытты аймақтың спецификациясы қанағаттанарлық болады. Қадамға
деген ауыспалы реакция асып кету шамасы 5 %-дан кем болған сайын
барынша тез, барынша қолжетімді болу керек. Оның үстіне ақырлы мәннен
2 % шектеудегі орнату уақыты 4 секундтан кем болу керек. 4.3 % асып
демпфирлеу коэффициенті 0.707 болып табылады.
кету шамасы үшін
Бұл демпфирлеу коэффициенті 5.15-суретте графиктік түрде қисықпен
көрсетілген. Себебі орнату уақыты төмендегідей болып табылады:
T
s

4

4s,
n

5.14-сурет. Жалғыз контурлы кері байланысты басқару жүйесі

5.15-сурет. S – жазықтықтағы түбірдің орналасуы және спецификациясы
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Біз T(s) комплексті полюсінің нақты бөлігінің төмендегідей болуын талап етеміз, яғни
1
n
Бұл аймақ 5.15-суретте көрсетілген. Уақытты аймақтың талаптарын
қанағаттандыратын аймақ 5.15-суреттің S жазықтықтығында штрихталған.
1 j1 және r 1
1 j1 болған кезде, біз
Тұйық контурлы түбірлер r1
Ts 4s және асып кету шамасы 4.3 % екенін аламыз. Сондықтан
1/ 2
2. Тұйық контурлы ауыстыру функциясы
және ï 1 /
T(s)

G (s)
1 G (s)

s2

K
ps

2
n

s2

K

2

n

2
n

s

.

2
2 және p 2 n 2 болуын талап
болып табылады. Бұдан біз K
n
етеміз. Тұйық орналасқан түбірлер мен жүйенің ауыстыру сипаттамасы
арасындағы корреляция жүйелік аналитик пен жобалаушы үшін маңызды
рөл атқарады. Сондықтан біз бұл тақырыпты келесі бөлімдерде толығырақ
қаоастыратын боламыз.

5.2-МЫСАЛ. T(s) басым полюсі.
Тұйық контурлы ауысу функциясы бар жүйені қарастырайық.
2
n

Y (s)
R(s)

T(s)

a
(s2

2

n

(s
s

a)
2
n

)(1

s)

.

5.16-сурет. Үшінші ретті жүйе үшін S – жазықтықтығындағы полюстер және нөлдер

Нөл мен нақты полюстің екеуі де ауыстыру реакциясына әсер етуі
мүмкін. Егер a
1/ n болса, онда полюс пен нөлдің қадам
n және
реакциясына кішкене ғана әсері болады. Айталық,
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62.5(s 2.5)
.
6s 25)(s 6.25)

(s2

деп болжайық. Тұрақты токтың күшейту коэффициенті 1-ге тең екенін атап
өтейік және біз қадамдық кіріс үшін нөлдік стационар қателікті күтеміз.
0.16 және a 2.5 екені бар. Полюс және нөл 5.16-суреттің S
n =3,
жазықтықтығында көрсетілген.
Бірінші жуықтаудағы тәрізді, біз нақты полюсті елемей мынаны
аламыз:

10(s 2.5) .
s2 6s 25

T(s)

Енді a / ( n ) 0.8333 болатын жалғыз нөлі бар басым полюс үшін
0.6, n 5 екені бар. Біз 5.13(а)-суретін қолдану арқылы асып кету
пайызы 55 % құрайтынын анықтадық. Енді ақырлы 2 % шектеудегі орнату
уақыты
4

T(s)

n

4
0.6(5)

1.33s.

болады деп күтеміз.
Фактілік үшінші ретті жүйеге компьютерлік модельдеуді қолданып,
асып кету пайызы 38 %-ға тең екенін, ал орнату уақыты 1,6 секунд екенін
анықтаймыз. Осылайша, T(s) үшінші полюсінің әсері асып кету шамасын
бәсеңдетеді және орнату уақытын көбейтеді (бұдан, нақты полюсті ескермеу
керек). Демпфирлеу коэффициенті жүйенің тұйық контурында іргелі рөлді
атқарады. Көрініп тұрғандай, орнату уақыты, асып кету пайызы, ең көп
уақыт және өсу уақыты, демпфирлеу коэффициентінің есептеу формулалары жалпы өнімділікті анықтауда кілттік факторлар болып табылады. Шын
мәнінде, екінші ретті жүйе үшін демпфирлеу коэффициенті қадамдық кіріс
сигналында асып кету пайызының мәнін анықтайтын жалғыз фактор болып табылады. Сонымен бірге демпфирлеу коэффициенті қадамдық кіріс
сигналында жүйенің реакциясы бойынша бағаланады [12]. Бірлік қадамдық
кіріс үшін екінші ретті жүйенің қадамдық реакциясы (5.9)-теңдеумен
берілген, яғни
1
t
y(t) 1
e n sin( n (t)
),
2
1
,
мұндағы,
синусоиданың жиілігі

cos

1

. Осылайша,

n

(1

1 үшін өшіп бара жатқан

2 1/2

)

n

,
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болады және 1 секундтағы цикл саны / (2 ) . Секунд ішіндегі экспоненциалды ыдырау үшін уақыт тұрақтылығы
1/ ( n ). Бір тұрақты уақыт
аралығындағы өшіп бара жатқан синусоиданың циклдерінің саны:
ï

(цикл / уаыт)

2

2

ï

ï

2

.

болады. Егер n айқын тұрақты уақыт аралығындағы ыдырау реакциясын
ескерсек, онда біз
n
2

айын цикл

(5.19)

аламыз.
Екінші ретті жүйе үшін жауап 4 тұрақты уақытынан кейін, стационар мәннен 2 % шектеуде қалады. Бұдан, n=4 және 0.2
0.6 үшін
2 12
4 4(1
)
0.55
айын цикл
(5.20)
2
2
0.4 үшін реакцияның әсері 5.5(a)-суретінде
аламыз. Мысал ретінде,
көрсетілген. y(t) 0 -ді бірінші минимум ретінде қолдан және 1.4 жиілікті
айқын деп есепте. Одан соң келесі теңдікті бағалаймыз:

0.55
öèêë

0.55
1.4

0.39.

Біз бұл жуықтауды басым комплексті полюсі бар жүйе үшін
қолданамыз, сондықтан
T(s)

2
n

s2

2

n

s

2
n

Сонда біз физикалық жүйенің демпфирлеу коэффициентін жүйенің
фактілік реакциясынан бағалауымызға болады. -ді бағалаудың балама
әдісі, қадам реакциясы үшін асып кету пайызын анықтаудан және
- ді
бағалау үшін 5.8-суретін қолданудан тұрады. Мысалы, 5.5 (a)-суретінің жа0, 4 үшін асып кету пайызы 25 % екенін анықтаймыз.
уаптарына сәйкес
0, 4 екенін аламыз.
5.8-суретін қолданып, алдын ала болжағандай
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5.5 S ЖАЗЫТЫТА ТБІРДІ ОРНАЛАСУЫ ЖAНЕ АУЫСПАЛЫ СИПАТТАМАЛАР
Басқару жүйесінің кері байланысының алмастыру реакциясы ауыстыру
функциясының полюстер позициясы тұрғысында көрсетілуі мүмкін. Кері
байланысты ауыстыру функциясы жалпы жағдайда былайша жазылады:
Pi (s) i (s)
Y (s)
,
R(s)
(s)
мұндағы, (s) =0 – жүйенің сипаттамалық теңдеуі. 5.4-суретінің жалғыз
контурлы жүйесі үшін сипаттамалық теңдеу 1 G(s) 0 теңдеуіне әкеледі.
Бұл ауыспалы реакцияны анықтайтын T(s) -тің полюсі мен нөлі болып табылады. Оның үстіне, кері байланысты жүйе үшін T(s) полюсі (s) =0
сипаттамалық теңдеуінің түбірлері және Pi (s) i (s) полюсі болып табылады. Регулярлы түбірі жоқ және бірлік қадамдық кіріссіз жүйенің шығыны
төмендегідей бөліктік функция өрнегі арқылы құрастырыла алады:
T(s)

Y (s)

1
s

Ai

M
i 1

s

N
i

k 1

2

s

Bk s Ck
2 k s ( k2

2
k

)

(5.21)

мұндағы, Ai , Bk , Ck – тұрақтылар. Жүйенің түбірлері s
i немесе
s
j
k
k тәрізді күрделі біріккен жұп болу керек. Бұдан соң, мына
түрдегі қосынды сияқты инверсия нәтижені ауыстыру реакциясында айналдырады:
y(t)

1

M
i 1

Ai e

it

N
k 1

Dk e

kt

sin( kt

k

)

(5.22)

мұндағы, Dk – тұрақты және Bk , Ck , k және k -дан тәуелді. Ауыспалы реакция стандартты кіріс, экспоненциалдық шарт және дымқыл синусоидалық
шарттан тұрады. Реакция тұрақты болу үшін, яғни қадамдық кірісте шенелген болу үшін нақты бөліктің
i және
k түбірлері s – жазықтықтың
сол жағында болу керек. Түбірдің әр түрлі орналасуына байланысты
импульсті сипаттама 5.17-суретте көрсетілген. Түбірдің орналасуы арқылы
берілетін мәлімет шын мәнінде графиктік болып табылады және де әдетте
S – жазықтықтың түбірлерінің орналасуын дәл анықтайды. Басқару
жүйесінің талдауы үшін сызықтық жүйенің комплексті жиілікті берілуінің
толық қатынасын, алмастыру функциясының нөлдері мен полюсін,
қадамдық және өзге кіріс үшін оның уақытты аймақтық реакциясын түсіну
өте маңызды. Осы сияқты аймақтарда, басқару мен сигналды өңдеу ретінде,
талдау мен жобалау салаларында есептеу жүйесінің моделі T(s) ауыстыру
функциясының нөлдері мен полюстері арқылы берілетін комплекстіжиілікті жазықтықта жасалады.
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5.17-сурет. S – жазықтығының түбірлерінің әр түрлі орналасуына байланысты импульсті
реакция (түйіндес түбірлері көрсетілмеген)

Басқаша тұрғыдан айтқанда, жүйенің өнімділігі, әсіресе басқару
жүйесіне келгенде, уақытты аймақ реакциясы талдауының көмегімен
қайта талданады. Жүйенің қабілетті жобалаушысы S – жазықтығында
T(s) -тің полюстері мен нөлдерін алмастыру немесе жою, қосудың импульсті
реакциясы және қадамның әсерін көз алдына келтіреді. Оның үстіне,
жобалаушы модельдік қадам мен импульстік сипаттамаға қалаулы
өзгертулер енгізу үшін T(s) -тің нөлдері бөлек режим функциясының
салмағын орната алатын нақты режим реакциясын анықтайды. Мысалы,
нақты бір полюске нөлдің жақынырақ орын ауыстыруы, полюске сәйкес
режим функциясының қатыстық кірісін төмендетеді. Компьютерлік
программа,
тұтынушыларға
сызықтық
жүйенің
ауыспалы
функцияларының полюстері мен нөлдерінің кез келген жиынтығын
таңдауға мүмкіндік беру үшін жасалған болуы мүмкін. Содан кейін,
компьютер өз бетінше жүйенің импульсін және ауыспалы сипаттамасын
бағалайтын болады. Бұл жазықтықтың нөлдері мен полюстеріне
байланысты қалпына келтіру формасын бейнелейтін болады. Программа
нөлдер мен полюсті таңдау үшін жұмысқа кіріскеннен кейін, тұтынушы
олардың біреуінің немесе бірнешеуінің орнын өзгерте алады. Бұдан кейін
жазықтықта ауыспалы сипаттама, ескі және жаңа импульс, комплекс
жазықтықтағы ескі және жаңа полюстер мен нөлдерде көрсетілуі мүмкін.
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5.6 КЕРІ БАЙЛАНЫСТЫ БАСАРУ ЖЙЕСІНІ АТЕСІ
Кері байланысты жүйені, оның күрделілігінің көбею мен бағасына
қарамастан, қолданудың ең негізгі себептерінің бірі – жүйенің стационар
қателігінің төмендеуі болып табылады. 4.6-бөлімде көрсетілгендей,
тұрақты тұйық контурлы жүйенің стационар қатесі ашық контурлы
жүйенің қатесінен бірнеше есе кіші болып табылады. Жүйенің қателігінің
көрсеткіші болып саналатын сигналды басқару жүйесі Ea (s) түрінде
белгіленеді. 5.18-суретте көрсетілген кері байланысты жүйенің тұйық
контурын қарастырайық. 4-бөлімдегі қарастыруымызға сәйкес, (4.3)
теңдеуден N (s) 0, Td (s) 0 теңдіктерімен бірге, қателіктің келесідей
болатынын білеміз:
E(s)

1

1
R(s).
Gc (s)G (s)

Соңғы бағалау теоремасы мен есептеуді қолданып, стационар байқау
қателігінің дәрежесі:
lim e(t)
t

ess

lim s
s

0

1

1
R(s).
Gc (s)G (s)

(5.23)

Бұл бірлік кері байланысты жүйе үшін үш стандартты тестіне
байланысты жүйенің стационар қателігін анықтау үшін қолайлы.
Кейінірек, осы бөлімде, біз бірлік емес кері байланысты жүйе үшін
стационар байқау қателігін қарастырамыз.

5.18-сурет. Бірлік кері байланысы бар тұйық контурлы басқару жүйесі
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Қадамдық кіріс. А шамасының қадамдық кіріс үшін стационар қателігі
ess

lim
s

0

s( A / s)
1 Gc (s)G (s)

A
.
1 lim Gc s G s
0

s

болады.
Бұл стандартты қателікті анықтайтын, циклды ауыстыру
функциясының формасы болып табылады. Ауыстыру функциясы жалпы
түрде былай жазылады:
K
G (s)G (s)
c

sN

M
i 1
Q

(s

zi )

(s

pk )

,

k 1

(5.24)

мұндағы,
факторлардың көбейтіндісі және кез келген zi 0, pk 0
және i k Q үшін 1 i M . Сондықтан, s – нөлге ұмтылған кездегі ауыспалы функция N интеграл санынан тәуелді. Егер N нөлден үлкен болса,
онда lim Gc (s)G (s) шексіздікке ұмтылады, ал стационар қателік нөлге
s 0
жақындайды. Интеграция саны үнемі N-ге тең болатын жүйенің
таңбалауымен белгіленеді. Бұдан, нөлдік типті жүйе үшін стационар
қателік:
ess

A
Gc (0)G (0)

1

A
1

zi /

K

.

Q

M

i 1

(5.25)

pk
k 1

болады. Gc (0)G (0) тұрақтысы Ê ð арқылы белгіленеді, позицияның тұрақты
қателігі былай беріледі:
lim Gc (s)G (s).

Kp

s

0

А шамасының қадамдық кірісі үшін стационар байқау қателігі былай
беріледі:
ess

1

A
.
Kp

(5.26)

Осылайша, бір немесе бірнеше интеграциясы бар бірлік қадамдық
кірістің стационар қателігі, N 1 , нөлге тең, себебі
lim

ess

s

lim
s

0

s

0

N

1

K

A
zi / (s N

As N
K zi /

pk

pk )
0.

(5.27)
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Пилобейнелі кіріс. А қисықтығының пилобейнелі жылдамдық кірісі
үшін стационар қателік төмендегі теңдікпен беріледі:
ess

lim
s

0

s( A / s2 )
1 Gc (s)G (s)

lim
s

0

s

A
sGc (s)G (s)

lim
s

0

A
.
sGc (s)G (s)

(5.28)

Тағы да, стационар қателіктер N интеграцияның санына тәуелді
болады. Нөлдік типтік жүйе үшін, N=0, стационар қателік шексіздікке
тең. Ал бір типті жүйе үшін, N=1, қателік төмендегідей болады:
lim

ess

s

0

(s

sK

A
zi ) / [s

(s

pk )]

,

немесе
ess

K

A
zi /

A
,
Kv

pk

(5.29)

мұндағы, Kv – жылдамдық қателігінің тұрақтысы. Жылдамдық қателігінің
тұрақтысы былай есептелінеді:
Kv

lim sGc (s)G (s).
s

0

Егер ауыспалы функцияның екі не одан да көп, N 2 , интеграциясы
болса, стационар қателік нөлге тең болады. Егер N=1 болса, стационар
қателік бар болады. Алайда кірістің стационар жылдамдығы кірістің
жылдамдығына тең болады.
2
Тездету кірісі. Егер жүйенің кірісі r (t) At / 2 болса, стационар қателік
төмендегі теңдікпен анықталады:
ess

lim
s

0

s( A / s3 )
1 Gc (s)G (s)

lim
s

0

A
.
s Gc (s)G (s)

(5.30)

2

Стационар қателік бір интеграция үшін шексіздікке тең. Екі
интеграция, N=2, кезінде біз төмендегіні аламыз:
ess

K

A
zi /

pk

A
,
Ka

(5.31)

мұндағы, Ka тездету қателігінің тұрақтысы. Тездету қателігінің
тұрақтысы мына формуламен анықталады:
Ka

lim s2 Gc (s)G (s).
s

0

Егер интеграция саны 3-ке тең не үлкен болса, онда стационар қателік
жүйесі нөлге тең. Басқару жүйесі үнемі олардың нөмер типі және K p , Kv
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және Ka қателік тұрақтылары арқылы өрнектеледі. Үш кіріс үшін қателік
тұрақтысына анықтама стационар қателік 5.5-кестеде көрсетілген. Қателік
тұрақтысының қолайлығын қарапайым мысалда көрсетуге болады.
5.3-МЫСАЛ. Рөлмен бас арылатын мобильді робот
Мобилді робот көмек көрсету құралы немесе мүгедек адамға қызмет
көрсету үшін жасалуы мүмкін. Мұндай робот үшін рөлдік басқару жүйесі
5.19-суреттегі жиынтық сұлба бойынша көрсетілген. Рөлдік басқару:
Gc (s) K1 K2 / s.
(5.32)
болып табылады.

5.19-сурет. Мобилді робот жүйесінің рөлдік басқаруының жиынтық сұлбасы.

Осылайша, K2 0 және Gc (s) K болған кезде қадамдық кіріс үшін
жүйенің стационар қателігі мынадай болады:
ess
мұндағы, K p
аламыз,

A
,
1 Kp

(5.33)

KK1 . K2 нөлден үлкен болған жағдайда, бір типті жүйені

Gc (s)

K1s

K2
s

,

және қадамдық кіріс үшін стационар қателік нөлге тең болады. Егер де
рөлдік басқару пилобейнелі кіріс болса, стационар қателік
ess

A
,
Kv

(5.34)

болады, мұндағы
Kv

lim sGc (s)G (s)
s

0

K2 K.

Gc (s) (K1s K2 ) / s болған кезде вектордың үшбұрышты толқынға
ауыспалы сипаттамасы 5.20-суретте көрсетілген. Ауыспалы сипаттама
айқын түрде, егер К-ға жеткілікті түрде жоғары болса, қалаусыз қалуы
мүмкін емес болатынын стационар қателіктің әсерін көрсетеді. Шығыс
сигналдары кіріс талаптарына сәйкес керекті жылдамдыққа жететінін
атап өтейік, алайда оның стационар қателігі болады. Басқару жүйесінің
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K p , Kv және Ka қателік тұрақтылары жүйенің стандартты қателіктерін
азайту немесе жою қабілеттілігін көрсетеді. Осылайша олар стационар
режимнің сандық сипаттамасы ретінде қолданылады. Жобалаушы
берілген жүйенің қателік тұрақтыларын анықтайды. Рөлдік басқару
жүйесі жағдайында біз K және стационар қателікті жоғарылату не
төмендету үшін ÊÊ2 күшейту коэффициентін көбейтуіміз керек. Алайда
ÊÊ2 көбею жүйенің демпфирлеу коэффициентінің төмендеуіне әкеледі,
бұдан қадамдық кіріс сигналында тербеліс бұрынғыдан да жиілейді.

5.20-сурет. Үшбұрышты жақын реакциясы

5.21-сурет. Бірлік емес кері байланысты жүйе

Осылайша, біз барынша үлкен K және ең барынша кіші шамасын
қамтамасыз ететін келісім қалаймыз.
Алдыңғы қарастыруымызда, H (s) 1 болатын бірлік кері байланысты
жүйе бар екенін болжаған болатынбыз. Енді бірлік емес кері байланысты
жүйені қарастырайық. Бірлік емес кері байланысты жалпы жүйе 5.21-суретте көрсетілген.
Кері байланыс жалғыз емес жүйе Y(s) шығынының бірліктері датчиктің
кіріс сигналынан үнемі өзгеше болады. Мысалы, жылдамдық басқару
жүйесі H (s) Ê болатыны 5.22-суретте көрсетілген. Ê1 және Ê2
тұрақтылары бірліктің бір таңдауынан басқа таңдауына түрлендіру үшін
қолданылады. Біз Ê1 -ді таңдау арқылы Ê1 = Ê2 орнатамыз және өткен
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түйіннен Ê1 және Ê2 жиынтықты алмастырамыз. Содан 5.23-суретте
көрсетілген жиынтықтың эквивалент сұлбасын аламыз, осылайша қалаулы
кері байланысты жүйені аламыз.
H(s) шамасымен қоса 5.21-суреттегі жүйеге оралайық. Бұл жағдайда,
lim H (s) Ê2 тұрақты үдеуі бар.
s 0
K2
H (s)
деп болжайық. Ê2 факторы бірлік фактордың түрлендіруі
s 1
болып табылады. Егер K2 K1 деп қойсақ, онда жүйе стационар есептеу
үшін 5.23-суретте көрсетілгендей түрленеді. Бұған көз жеткізу үшін:
E(s) R(s) Y (s) [1 T(s)]R(s),
болатын E(s) жүйесінің қателігін қарастырайық.

(5.35)

5.22-сурет. Жылдамдық басқару жүйесі

5.23-сурет.

Y (s)

K1

K2 болғанда 5.22-суреттің жылдамдық басқару жүйесі

T(s) R(s) болғанда, келесіге назар аударайық:
T(s)

K1Gc (s)G (s)
1 H (s)Gc (s)G (s)

( s 1) K1Gc (s)G (s)
,.
s 1 K1Gc (s)G (s)

Сондықтан да
1

E(s)

s(1 K1Gc (s)G (s))
R(s).
s 1 K1Gc (s)G (s)

Бұдан бірлік қадамдық кіріс үшін стационар қателік келесідей болады:
ess

lim sE(s)
s

0

1

1
.
K1 lim Gc (s)G (s)

Біз бұл жерде былай деп болжаймыз:

s

0

(5.36)
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lim sGc (s)G (s)
s

0

0.

5.4-МЫСАЛ. Стационар ателік
1
20
Айталық, Gc (s) 40, G (s)
және H (s)
болған кезде жүйе
s 10
s 5
үшін 5.21-суретте көрсетілген қадамдық бірлік кірістің стационар қателігін
есептеп, сәйкесінше мәнін табайық.
Біз Н(s)-ті былай деп қайта жаза аламыз:
H (s)
K1

K2

2
.
0.1s 1

2 деп таңдап,
ess

1

1
K1 lim Gc (s)G (s)
s

0

1
1 2(40)(1 / 5)

1
,
17

табу үшін (5.36) теңдеуді немесе қадамдық кірістің 5.9 % шамаларын
қолдана аламыз.
5.5-МЫСАЛ. Кері байланысты ж йе
K1 күшейтуін R(s)-тен кейін қоя алмаймыз деп
5.24-суретіндегі жүйені қарастырайық. Онда нақты қателік
E(s) [1 T(s)]R(s).
деп берілген (5.35) теңдеумен беріледі.

болжаған

5.24-сурет. Н(s) кері байланысты жүйесі

Айталық, қадамдық кірістің стационар қателігін ең аз шамаға
жеткізетін К күшейту шамасын табайық. Стационар қателік төмендегі
формуламен беріледі:
1
ess lim s[1 T(s)] ,
s 0
s
мұндағы,
T(s)

1

Gc (s)G (s)
Gc (s)G (s) H (s)

(s

K (s 4)
.
2)(s 4) 2K
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Бұдан
4K
.
8 2K

T(0)

аламыз.
Бірлік қадамдық кіріс үшін стационар қателік
1 T(0).

ess

болады. Осылайша нөлдік стационар қателікке жету үшін біз
T(0)

8

4K
2K

1,

немесе 8 2K 4 K болуын талап етеміз. Осылайша, K 4 нөлдік стационар қателікті береді. Стационар қателіктің анықтамасы бірлік кері байланысты жүйе үшін қарапайым. Оның үстіне қателік тұрақтысы ұғымын
эквивалентті бірлік кері байланысты жүйе алу үшін бірлік емес кері байланысты жүйеге дейін, бірінші жиынтық сұлба қолдану арқылы кеңейтуге
болады. Негізгі жүйе тұрақты болу керек екенін ұмытпаңыздар, кері
жағдайда соңғы мән үшін теореманың қолданылуы қателік тудырады.
5.21-суреттегі бірлік емес кері байланысты жүйені қарастырайық және
K1 1 деп болжайық. Онда тұйық контурлы ауыстыру функциясы мынадай болады:
Y (s)
R(s)

T(s)

1

G c (s)G (s)
.
H(s)Gc (s)G (s)

Сәйкесінше, жиынтық сұлбаны манипулирлеу арқылы
Y (s)
R(s)

Z (s)
,
1 Z (s)

T(s)

Z (s)

1

Gc (s)G (s)
.
Gc (s)G (s)(H(s) 1)

функциялармен бірге эквивалентті бірлік кері байланысты жүйені алуға болады. Эквивалентті кері байланысты жүйе үшін алмастыру функциясы Z (s)
болып табылады. Бұдан бірлік емес кері байланысты жүйе үшін қателік
тұрақтысы былай анықталатыны шығады:
Kp

lim Z (s), Kv
s

0

lim sZ (s), Ka
s

0

lim s2 Z (s).
s

0

H (s) 1 болғанда, Z (s) Gc (s)G (s) болатынын ескерейік және біз
бірлік кері байланысты қателік тұрақтысын қолдаймыз. Мысалы, H (s) 1
болғанда, күтілгендей, K p lim Z (s) lim Gc (s)G (s) болады.
s

0

s

0
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5.7 fНДІРІС КfРСЕТКІШТЕРІ
Өндірістік басқару жүйесінің бағалауына және математикалық
қойылымға назардың көбеюдің автоматтық басқару бойынша заманауи
әдебиеттен табуға болады. Заманауи басқару теориясы жүйелік
инженердің, жүйенің талап етілген сипаттамасын сапалы түрде бере алады
деп болжайды. Онда өндіріс индексі жүйенің өнімділігін бағалау үшін
қарастырылған немесе өлшенген және қолданылған болу мүмкін.
Жүйенің өнімділігінің сапалы өлшемі тиімді жүйенің жобасы үшін
басқару жүйесінің параметрлерін автоматты түрде тиімділеу үшін,
сонымен қатар заманауи басқару жүйесін пайдалану үшін қажетті болып
саналады.
Егер де біздің мақсатымыз жүйенің құрылымын жақсарту немесе
басқару жүйесін жобалау болса, онда өнімділік индексі таңдалып және
өлшену керек.
Өнімділік индексі жүйенің өнімділігінің сапалы өлшемі болып
табылады және жүйенің маңызды спецификациясына мән беру үшін
таңдалған.
Егер жүйенің параметрінің көрсеткіші экстремумге жетсе, жалпы
жағдайда минимум мәні, онда ол тиімді басқару жүйесі болып саналады.
Тиімді болу үшін өнімділік индексі әрдайым оң немес нөлге тең сан болу
керек. Онда осы көрсеткішті минимумдайтын жүйе ең жақсы жүйе болып
саналады. Өнімділіктің сәйкес келу индексі, ISE, қателік квадратының
интегралы болып табылады және ол былай анықталады:
T

e2 (t)dt.

ISE

(5.37)

0

Т жоғарғы шегі интеграл стационар мәнге жақындау үшін кездейсоқ
таңдалған ақырлы уақыт болып табылады. Т мәнін Ts орнату уақыты
сияқты таңдау қолайлы. Нақты кері байланысты басқару жүйесі қадамдық
реакция 5.25 (b)-суретінде қате лік 5.25 (с)-суретінде көрсетілген. Бұл критерий қатты демпфирленген және аз демпфирленген жүйелер арасында болады. Интегралдың минималды мәні сөну мәніне байланысты болады.
(5.37)-теңдеуі практикалық өлшеуге оңай бейімделеді, себебі квадраттық
сұлба тез алынады. Оның үстіне квадраттық қателік аналитикалық және
есептеу мақсаты үшін математикалық тұрғыдан қолайлы.
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5.25-сурет. Квадраттың интеграл қателігінің есептеуі

Өзге оңай инструментальді критерийі IAE қателіктің абсолют
шамасының интегралы болып табылады және ол былай жазылады:
T

e(t) dt.

IAE

(5.38)

0

Бұл көрсеткіш, әсіресе компьютерлік модельдеу зерттеулерінде өте
пайдалы. Интеграл көрсеткішінің мәніне үлкен бастапқы қателіктер
үлесін кішірейту үшін кейінірек жауаптарда туындаған қателіктер үшін
келесі индекс болжанған [6]:
T

t e(t) dt.

ITAE

(5.39)

0

Бұл өндіріс индексі абсолютті қателікке ITAE көбейтілген уақыт
интегралымен белгіленеді. Осы сияқты өзге көрсеткіш квадраттың
қателікке көбейтілген уақыттың интегралын көрсетеді немесе
T

te2 (t)dt.

ITSE
0

(5.40)
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ITAE өндіріс индексі өнімділігінің ең жақсы іріктеуін қамтамасыз
етеді, яғни интегралдың минималды мәні жүйенің параметрінің өзгеруі
сияқты тез ажыратылады. Интегралдың өнімділігінің жалпы жағдайы
мынадай болады:
T

f (e(t), r (t), y(t), t)dt,

I

(5.41)

0

мұндағы, f – қателік кіріс, шығыс және уақыттың функциясы.
Жүйелік айнымалы мен уақыттың әр түрлі комбинациясының
негізінде көптеген индекстер ала аламыз. IAE және ISE минимумдау
үдерісінің практикалық мағынасы зор екеніне мән беріңіз. Мысалы,
өндіріс индексін минимумдау ұшақ пен космос құрылғылары үшін отын
шығынын минимумдаумен тікелей байланысты болуы мүмкін. Өнімділік
индексі басқару жүйесінің талдауы мен жобалауына қолданылуы мүмкін.
Екі мысал бұл әдістің пайдалылығын көрсете алады.
5.6-МЫСАЛ. Тиімділік критерийі
Жалғыз кері байланысты басқару жүйелері 5.26-суретте көрсетілген,
мұндағы табиғи жиілік ï 1 нормаланған мәні болып табылады. Тұйық
контурлы алмастыру функциясы төменде берілген:
T(s)

2

s

1
.
2 s 1

(5.42)

сөну коэффициентінің әр түрлі мәніне есептелген
қадамдық кіріс үшін
үш өндірістік көрсеткіштер – ISE, ITAE және ITSE 5.27-суретте көрсетілген.
Бұл қисықтар ITAE индексінің ISE индексімен салыстырғандағы іріктелуін
көрсетеді. ITAE негізінде таңдалған сөну мәні 0.7-ге тең. Екінші ретті жүйе
үшін 4.6 % асып кету пайызымен қадамға тез реакция әкеледі.

5.26-сурет. Жалғыз контурлы кері байланысты жүйе (а) график бойынша сигналдың өтуі
(b) модельдіңжиынтық сұлбасы
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5.27-сурет. Екінші ретті жүйе үшін үш өнімділік критерийі

5.7-МЫСАЛ. Бас ару ж йесіні' космосты телескобы
Басқару жүйесін көрсететін космостық телескоптың жиынтық сұлбасы мен сигнал өту графы 5.28 [9]-суретінде көрсетілген. Біз Ê3 күшейту
шамасын Td (s) сығылу әсерін минимумдау үшін таңдаймыз. Бұл жағдайда
сығылушы әсер қатынастың бастапқы қателігіне эквивалентті болады.

5.28-сурет. Басқару жүйесін көрсететін космостық телескоп. (а) –жиынтық сұлба, (b) –
сигнал өтуші график.
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Сығылу үшін тұйық ауыстыру функциясы Мейсонның сигнал өту
формуласының көмегімен келесі түрде алынған:
Y (s) P1 (s) 1 (s)
Td (s)
(s)
1 (1 K1 K3 s 1 )
K1 K3 s 1 K1 K2 K p s

1

(5.43)

2

s(s K1 K3 )
.
K1 K3 s K1 K2 K p

2

s

Константаның кәдімгі мәндері K1 0.5 және K1 K2 K p 2.5 . Онда транс2.5 / (2 ) 0.25 цикл/с. Бірлік
порт құрылғысының шынайы жиілігі fn
қадамдық сығылу үшін минимум ISE аналитикалық түрде есептелінеді.
Бұл қатынас келесідей болады:
10

y(t)
мұндағы,

10

K32 / 4
10

I

2

0.25 K3t

t
,
(5.44)
2
y(t) -ны қою арқылы нәтижені интегралдап,
e

e

0.5 K3t

e

0.5 K3t

sin

sin2

0

10
2
0

1
K3

1
2

2

t

1
cos
2

dt
t

2

dt

(5.45)

0.1K3 .

аламыз.
dI
dK3

K3 2

0.1

0.

(5.46)

10 3.2 болған кезде болады. K3 -тің
Сондықтан минимум ISE K3
50 демпфирлеу коэффициентіне сәйкес келеді. Бұл жүйенің
бұл шамасы
ISE және IAE мәндері 5.29-суретінде көрсетілген. Минимум IAE өнімділік
коэффициенті K3 4.2 және
0.665 болған кезде алынады. ISE критерийі
IAE критерийі сияқты таңдаулы болмаған жағдайда, ISE коэффициентінің
аналитикалық және минимальді мәнін шешуге болатыны айқын.
Минимум IAE коэффициенті қызықтыру параметрінің бірнеше мәні
үшін IAE-нің нақты мәнін өлшеу арқылы алынады.
Басқару жүйесі таңдалған көрсеткіш минимумға жеткен жағдайда
тиімді болып табылады. Алайда параметрдің тиімді мәні тікелей
тиімділіктің анықтамасына, яғни өнімділік индексіне тәуелді. Осылайша,
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5.6 және 5.7-мысалдардан, тиімділіктің күйі өнімділіктің әр түрлі
индексінен таңдалатынын анықтадық.

5.29-сурет.

Ê3 -пен салыстырғанда телескоппен басқарудың өнімділік индексі

Қадамдық кіріс үшін ITAE тиімділік критерийін минимумдайтын
коэффициент жалпы тұйық контурлы алмастыру функциясы үшін
анықталған [6].
T(s)

Y (s)
R(s)

b0
s

n

bn 1s

n 1

... b1s

b0

.

(5.47)

Бұл ауыстыру функциясының қадамдық кіріс үшін нөлге тең стационар қателігі бар. Алмастыру функциясының n полюсі мен нөлі жоқ
екеніне назар аударайық. ITAE үшін тиімді коэффициент 5.6-кестеде
берілген. ISE, IAE және ITAE үшін қадамдық кірістің тиімді
коэффициенттерінің көмегімен алынған жауаптары 5.30-суретінде
нормаланған уақыты үшін берілген.
көрсетілген. Жауаптар
nt
Стандарттың өзге формалары нақты есептің коэффициенттерінің
диапазонын анықтау үшін жобалаушыға қажетті болуы мүмкін. Соңғы
мысал ITAE стандартты формасының пайдалылығын көрсетеді.
5.8-МЫСАЛ. Екі камера бас аруы
Өте нақты және тез жауап беретін басқару жүйесі тірі актерларға
қиын миниатуралық жиынтықты орындап жатқандай көрсететін жүйені
талап етеді. Екі камералы жүйе 5.31(а)-суретінде көрсетілген, ондағы бір
камера актердің үйренуі үшін, ал басқасы миниатуралық іріктеу үшін.
Есептің негізгі қойылуы мынадай: камера фонының қозғалысын басқару
үшін камераның алдыңғы бөлігіндегі датчиктің мәліметін қолданып, екі
камераның тез және нақты координатасын алу болып табылады.
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5.6-кесте.
s
2

s
s3
s4
s5
s6

3.25

2.1 n s3

2.8
n

s5

1.75

n

s4

6.60

5.0
2 4
n

s

1.4
n

s2

n
n

s

2.15

2
n
2
n

3
n

s

3.4

2 2
n

2.7

3
n

2 3
n

5.5

3 2
n

3.4

s

8.60

s

3 3
n

s

s

7.45

4
n

s
4 2
n

s

4
n

s

5
n

3.95

5
n

s

6
n
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5.30-сурет. (а) ISE, (b) IAE, (c) ITAE үшін тиімді коэффициент қолданатын нормаланған
ауыстыру функциясының қадамдық реакциясы. Реакция nt нормаланған уақыты үшін

Фондық камера жүйесініңжиынтық сұлбасы 5.31(b)-суретінде
көрсетілген. Тұйық ауыстыру функциясы төменде анықталған:
T(s)

s3

2

Ka Km 02
2
2
Ka Km
0s
0s

2
0

.

(5.48)

Үшінші ретті жүйе үшін 5.6-кестеде берілген стандартты форма
2
3
2 0 1.75 n ,
2.15 n2 , Ka Km 02
n болуын талап етеді. n=3 үшін
0
5.30(с)-суреттен көргеніміздей, орнату уақыты 8 секунд (нормаланған уақыт)
деп есептейміз. Осылайша, біздің бағалау бойынша nTs 8 болады.
Себебі, тез жауап талап етіледі, ï үлкен шамасы орнату уақыты 1 секундтан аз болатындай етіп таңдалады. Осылайша, ï шамасы 10 рад/с-ке
тең болып орнатылады. Онда ITAE жүйесі үшін камера динамикасының
параметрлері
0

14.67 ðàä / ñ

және

0.597
болуы қажетті.

Кері байланыс жүйесінің орындалуы

Күшейту және күшейту моторы Ka Km

451
3
n
2
0

3
n

2.15

n
2
n

2.15

4.65

болуы керек. Бұдан тұйық ауыстыру функциясы келесідей болады:
T(s)

1000
s 17.5s 215s 1000
1000
(s 7.08)(s 5.21 j10.68)(s
3

2

(5.49)
5.21

j10.68)

.

5.31-сурет. Камераның фильм немесе видео камера болуы мүмкін болатын алдыңғы
бөлігі дөңгелек панароманың көк этабында саналады. Электрондық жүйе екі камераның
электронды құрылғысы арқылы тәуелді еткізеді. Фондық камера перископтың
объективімен бірге миниатуралық жиынтыққа жетеді және миниатураның масштабына камера жоспарының барлық қозғалыстарын бір сәтте қосады. Видео басқару бейнені
тірідей жазып алуға мүмкіндік береді. ((а) бөлігі. Электрондық жобаның кеңеюі, 24, 11, 24
маусым 1976 жыл Copyrigh Хайден Паблишинг, Inc, 1976)
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5.32-сурет. Минимумдық ITAE жүйесінің тұйық түбірлері

5.7-кесте. Пелобейнелі кіріс &шін ITAE негізінде
коэффициенттері
s2
s3
s4
s5

1,75

2.41

2.19

n

s4

n

s3

6.50

3.2 n s
n

s2

3,25

4.93

2 2
n

2 3
n

6.30

s

s

T(s) -тіU тиімді

2
n
2
n

3
n

s

5.14
3 2
n

3
n

s

5.24

s

4
n
4
n

s

5
n

0.44

T(s)

bs

s

n

bn 1s

1
n 1

b0
... b1s

b0

.

(5.50)

Бұл ауыстыру функциясының пелобейнелі кіріс кезіндегі стандартты
қателігі нөлге тең. Ауыстыру функциясы үшін тиімді коэффициенттер
5.7-кестеде көрсетілген. (5.50) теңдеудегі ауыстыру функциясынан
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қажеттілік өлшемі бойынша стандартты қателікті нөл болатындай етіп
қамтамасыз ету үшін G(s) үдерісі екі не одан да көп таза интеграцияға ие.

1.8 СЫЗЫТЫ ЖЙЕНІ ЫСАРТЫЛУЫ
Бұл төменгі ретті жуық модельді қолдану арқылы жоғарғы ретті
ауыстыру функцияларымен бірге комплекс жүйелерді оқу үшін өте пайдалы. Мысалы, төртінші ретті жүйе 5.8-суретте тұтынушы көрсеткіштерді
қолдану арқылы екінші ретті жүйемен жуықталуы мүмкін. Ауыстыру
функция жүйесінің ретін төмендететін бірнеше әдісі бар. Салыстырмалы
түрде қарапайым әдістің бірі ауыстыру функциясының айқын мардымсыз
полюсін жою болып табылады және мұнда теріс нақты бөлікке ие полюс
басқаларға қарағанда айтарлықтай кері әсерін беретінін ескеру керек.
Сонымен, полюс күтілгендей, ауыспалы сипаттамаға мардымсыз әсер
етеді. Мысалы, егер біз ауыстыру функциясымен бірге
G (s)

K
2)(s

s(s

30)

,

30 кезінде елемеуге болады. Дегенмен біз жүйенің
Біз полюс әсерін s
стационарлы реакциясын сақтауымыз керек, сондықтан біз жүйені мына
түрге келтіреміз:
G (s)

(K / 30)
.
s(s 2)

Қиындау әдістің бірі төменгі ретті ауыстыру функциясының
сипаттама жиілігімен мүмкіндігінше сәйкестендіру болып табылады.
Дегенмен, сипаттамалық жиілік әдістері 8-тарауда қарастырылады,
сонымен байланысты болатын жуықтау әдісі қатаң түрде алгебралық
манипуляцияға сүйенеді және осында көрсетілген. Біз жоғарғы ретті
жүйелерді ауыстыру функциясы арқылы жазамыз:
GH (s)

K

am sm
bn sn

am 1sm 1 ... a1s 1
,
bn 1sn 1 ... b1s 1

мұнда полюс сол жақ S жазықтықта орналасқан және
ауыстыру функцияның жуықталуы:
GL (s)

K

cp s p
dg s

g

...

ñ1s 1

... d1s 1

,

(5.51)

m n . Төменгі ретті
(5.52)

мұнда p g n . K күшею тұрақтысы түпнұсқа мен жуықтау жүйелері үшін
бірдей және ол стационарлы реакцияны қамтамасыз етеді. 5.9-мысалда
көрсетілгендей, ci ìåí di таңдауға негізделген, яғни GL (s) сипаттамалық
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жиілігі GH (s) -ке өте жақын (8-тарауды қараңыз). Бұл GH ( j ) / GL ( j ) бірден
әр түрлі жиіліктегі ең аз санынан бас тартуды талап етумен эквивалентті
дегенді білдіреді. Бұл с және d коэффициенттері мына теңдеуді қолданғаннан
алынған:
M (k) (s)

dk
M (s)
dsk

(5.53)

және
(k)

dk
dsk

(s)

(s),

(5.54)

мұнда M (s), (s) сәйкесінше GH (s) / GL (s) -тің көпмүшелерден тұратын алымы және бөлімі. Біздің, сонымен қатар анықтайтынымыз:
( 1)k q M ( k) (0) M (2q
0
k !(2q k) !

2q

M2q

k

k)

(0)

,

0,1,2....

q

(5.55)

және 2q үшін де ұқсас түрде теңдеу аламыз. с және d коэффициенттері үшін
шешім келесі теңестіру арқылы алынады:
M2q

2q

мұнда, q 1,2... нөмірлері белгісіз коэффициенттер талап еткен санға дейін
алынады. Енді бұл теңдеулерді қолдануды түсіндіру үшін мысал
қарастырайық.
5.9-МЫСАЛ. Gыс артылан модель
Үшінші ретті жүйе қарастырайық:
GH (s)

6
3

s

2

6s

1
11s

6

1

11
s
6

2

s

1 3
s
6

.

(5.57)

Екінші ретті модельді қолдана отырып,
GL (s)

1
,
1 d1s d2 s2

(5.58)

біз мыналарды анықтаймыз:
M (s)

1 d1s

Біздің білетініміз

d2 s2 , және

(s)

1

11
s
6

s2

1 3
s.
6
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M (0) (s)
(0)
және M (0)

(1)
Сондықтан M (0)
табамыз:

d
(1 d1s
ds

d2 s2 )

2d2 s.

d1

M (0) (0)

1

(0)

M (1) (0)

d1

(1)

M (0)

2d2

(2)

M (3) (0)

0

q=1 және 2 үшін M2q

(5.60)

d1 . Осы үдерісті аяқтай отырып, келесілерді

(2)

2

(5.59)

1 . Сол сияқты келесіге ие боламыз:
M (1)

2q

M (0) (0) M (2) (0)
2
2
2d2
d2 d1 d2

( 1)

M2

d2 s2 ,

1 d1s

(0)

(0)
(0)

(3)

1,
11
,
6
2,

(0)

(5.61)

1.

теңдігін білеміз. Біз q=1 үшін табамыз,
M (1) (0) M (1) (0)
1
2
d1 .

( 1)

M (2) (0) M (0) (0)
2

(5.62)

үшін де келесіге ие боламыз:
(0)

2

( 1)
1

(0) (2) (0)
2
121
49
1
.
36
36

(1)

(0)
1

(1)

(5.56) теңдеу q=1 мен бірге M2

2

2d2

d12

Осы үдерісті аяқтай отырып, M4

d22

(0)

(2)

( 1)

(0)
2

(0)

(0)
(5.63)

-ні талап етеді, сондықтан
49
.
36
4

(5.64)

үшін келесіні аламыз:

7
.
18

(5.65)

(5.64) және (5.65) теңдеулерін шеше отырып, d1 1.615 және d2 0.624
екенін аламыз. (Басқа шешімдері алынбайды, себебі олар тұрақсыз
полюске алып келеді).
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Төменгі ретті ауыстыру функция жүйелері:
GL (s)

1
1 1.615s 0.624s2

2

s

1.60
2.590s 1.60

(5.66)

GH (s) полюсі s=-1,-2,-3 екені қызықты, GL (s) полюсі s=1.024
және –1.565. Себебі төменгі ретті модель екі полюске ие біздің
бағалауымыз бойынша біз оңай түрде қайта демпфирлеу реакциясы
орнатылған уақыттан 2 % шегінде соңғы мәннен шамамен 3 секунд ішінде
алдық. Кейде төменгі ретті модельде GH (s) түп нұсқа жүйенің басым
полюсін сақтаған дұрыс. Бұл GH (s) -тің полюсі басым болатындай GL (s)
-тің бөлімін көрсету арқылы және GL (s) алымының жуықтауға
жататындай ретте орындалады. Ретін төмендету әдісінде жаңа және
пайдалы әдістің бірі Раус қысқарту кестесіне негізделген тұрақтылықты
анықтау үшін қолданылатын Раус жуықтау әдісі болып табылады. Раус
жуықтауы сандық компьютерде программалауға келетін ақырлы
рекурсивті алгоритм бойынша есептеледі [19]. Дото атты робот
структоронбаланған ортада манипуляциялы роботтарды зерттеу үшін
жасалынған [22–23]. 5.33-суретте оны комплекс жүйе құрайтын 29
дәрежелі еркіндікке ие робот көрсетілген. Дото қол мен саусақтың
үйлесімділігінің екі 6 дәрежелі еркіндікті және адамзат ортасындағы
роботтардың манипуляциялық жетістіктері үшін архитектуралық
жүйемен бірге күшке сезімтал механизмдерді қолданады. Қол мен
саусақтың қозғалысын басқару үшін реттеу құрылғысын жобалау
модельдің айқын түрде төмендеуін қажет етеді және жуықтау жоба әдісі
келесі бөлімдерде қарастырылмай тұрып тиімді қолданылуы мүмкін
(мысалы, локус жобасының түбірлік әдісі)

5.9 ЖОБА МЫСАЛДАРЫ
Бұл тарауда біз екі мысал қарастырамыз. Бірінші мысал, есептің
басқаруын көрсететін Хаббл космос телескопының бейнесін көрсетеді.
Хаббл космос телескопының проблемасы спецификация пайызын
көтеріп қалаулы нәтижеге жету үшін есептеуіш реттеуішінің пайдасын
айқындайды. Екінші мысал, ұшақта қисаю бұрышын басқаруды
қарастырады. Ұшақ бағыт қозғалысын басқару мысалы проблемасының
тиімділігін басқарудың барынша терең мағынасын көрсетеді.
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5.33-сурет. Домо есімді робот-гумоноидтың жоғары дене бітімі зерттеушілерде
структуралық емес ортада робот манипуляциясын зерттеуге көмектесуде (сурет Аорон
Эдсингерден, Мека Робот алынған)

Бұл жерде біз 5.8-бөлімнің жуықтау әдісінің екінші ретті моделін
қолдану арқылы жуықталған, ұшатын құрылғының қозғалыс
динамикасының төртінші ретті моделін қарастырамыз, қысқартылған
модель реттеуіш жобасын ретке келтіру үшін және ауысатын сипаттамада
реттеуіштің негізгі параметрлеріне әсер ету үшін қолданылуы мүмкін.
5.10-МЫСАЛ. Хабблды' космосты телескоп бас аруы
Хабблдың орбиталық космос телескобы ең күрделі және қымбат
ғылыми құрылғы болып саналады. 1990 жылы 24 сәуірде жерден 380
миль қашықтыққа жіберілген және бұл телескоп технологияның жаңа
жетістіктерін ашты. Телескоптың 24 метрлік (94.5 дюймдік) айнасы
жасалған кез келген айнаның жатық бетінен тұрады және оның нұсқау
жүйесі оның центрінен 400 миль қашықтықта [18]. 1993 және 1997
жылдары [21] телескоптың космостық ұшу кезінде сфералық абберациясы
болған. 5.34-суретте көрсетілген телескоп-көрсету жүйесінің моделін
қарастырайық.
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5.34-сурет. (а) Хабблдың нұсқаушы телескоп жүйесі (b) Кішірейтілген жиынтық сұлба
(c) жүйенің жобасы (d) бірлік қадамның кіріс командасы және бірлік қадамдық бұзылу
кірісінің реакция жүйесі
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Жобалаудың негізгі мақсаты K1 мен K мәнін келесі шарттар
орындалатындай етіп таңдау болып табылады. (1) r(t) қадамдық
командасына кірістің асып кету пайызы 10 %-дан аз не тең болып табылады,
(2) пилобейнелі команда үшін стационар қателік минимумдалған және (3)
бұзылу әсері азайтылған болу керек. Қанша дегенмен, жүйенің ішкі
контуры болғандықтан, кішірейтілгенжиынтық сұлба 5.34(b)-суретіндегі
қысқартылған жүйені алу үшін қолданылуы мүмкін. 5.34(b)-суретіндегі
жүйенің екі кірісіне байланысты шығын келесідей беріледі:
Y (s)

T(s) R(s)

[T(s) / K ]Td (s),

(5.67)

мұндағы
T(s)

KG (s)
1 KG (s)

L(s)
.
1 L(s)

Қателік былай анықталады:
1
R(s)
1 L(s)

E(s)

G (s)
Td (s).
1 L(s)

(5.68)

Біріншіден, айталық, K және K1 шамаларын R(s) A / s қадамдық
кіріс үшін талап етілген асып кету пайызын көру үшін таңдайық. Td (s) 0
деп орнатып,
Y (s)

1

KG (s)
R(s)
KG (s)

s(s

K
K1 )

A
K s

s2

K
K1

A
.
K s

(5.69)

0.6 үшін асып кеаламыз. 10 %-дан төмен асып кету шамасын алып,
ту шамасы 9.5 % болатынын анықтау үшін, 5.8-сурет немесе (5.16)-теңдеуді
қолданып
0.6 деп таңдаймыз. Келесіде біз
ess

lim
s

0

B
sKG (s)

B
K / K1

(5.70)

формуласын қолданып, r (t) Bt, t 0 пилобейнелі кіріс үшін стационар
қателікті қарастырамыз.
Бірлік қадамдық бұзылуға байланысты стационар қателік 1 K -ға тең
(студент осыны көрсету керек.). Қадамдық бұзылу кірісіне байланысты
қателіктің ауыстыру реакциясы К-ның өсуі арқылы кішірейтілуі мүмкін.
(5.68 теңдеуін көру). Осылайша, пилобейнелі кірістің аз стационар
қателігін алу үшін K - ның және K K1 -дің үлкен шамасын іздейміз.
(5.70-теңдеуін көру). Алайда біз асып кету шамасын шектеуді талап етеміз.
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0.6 мәнімен бірге,

Біздің жоба үшін К шамасын таңдауымыз керек.
жүйенің сипаттамалық теңдеуі мынадай болады:
s2

2

n

s

2
n

s2

2(0.6)

n

s

K.

(5.71)

Ê және (5.69) теңдеудің бөлгішінің екінші мүшесі
Осылайша, ï
K1 2(0.6) n болуын талап етеді. Бұдан K1 1.2 K , осылайша K K1
қатынасы былай болады:
K
K1

K
1.2 K

K
.
1.2

K 25 деп таңдап, K1 6 және K K1 4.17 екенін аламыз. Егер K 100
болса, K1 12 және K K1 8.33 болады. Шын мәнінде, біз жүйенің
сызықтығын сақтау үшін К-ны шектеуіміз керек. K 100 мәнін қолданып,
5.34(с)-суретінде көрсетілген жүйені аламыз. Сығылу қатыстық маңызсыз
екеніне мән беріңіз. Ақырында, пилобейнелі кіріс үшін стационар қателік
келесідей болатынын аламыз (5.70-теңдеуін қара):
ess
K

B
8.33

0.12B.

100 мәнін қолданған бұл жүйе өте қолайлы болып табылады.

5.11-МЫСАЛ. Iша ты' бас ару позициясы
Біз әр уақытта коммерциялық авиолайнерде ұшамыз, біз автоматты
басқару жүйесінің пайдалылығын тәжірибеден өткіземіз. Бұл жүйелер
ұшқыштарға ұшу шарттарының ұзақ диапазонында ұшақтың сапасын
жақсарту арқылы және ұзақ ұшу мерзімінде ұшқыш рельефімен
қамтамасыз ету арқылы оларға көмектеседі. Ұшу мен басқару арасындағы
ерекше қатынас Райт ең алғашқы жұмысында басталған. Аэродинамикалық трубаны қолдану арқылы ағайынды Райттар өздерінің ұшу
арманын шындыққа айналдыру үшін системалық жоба әдісін қолданады.
Бұл жобаның системалық әдісі оларды жетістікке жетеледі.
Олардың әдісінің өзге маңызды аспектісі ұшуды басқарудың акценті
болған еді. Ағайындылар олардың ұшағы ұшқыш-басқарушы болады
деп көндірді. Ағайынды Райттар ұшақтың қанатын айналдыратын
механикалық механизмі бар ұшақ құрастырды. Бүгін біз қанаттың
деформациясын механизм ретінде қолданбаймыз, оның орнына
5.35-суретте көрсетілгендей, элерондар көмегімен тербелу қозғалысын
реттеп отырамыз. Сонымен бірге, ағайынды Райттар қозғалыс қадамы,
ұзақ басқару үшін лифт қолданады және көлденең басқару үшін рөл
қозғалыс курсын қолданады.
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5.35-сурет. Электронның дифференциалдық иілу бұрышын басқару

5.36-сурет. Жобалау үдерісінің басқару жүйесінің элементтері ұшақ күйінің басқару мысалында көрсетілген

Қазіргі ұшақтар әлі күнге дейін лифт пен рөлдің екеуін де қолданады,
алайда лифт ұшақтың артқы бөлігінде орналасады. Ең бірінші ешкімнің
көмегінсіз, қосылған, басқарылған ұшу үдерісі 1903 жылы ұшқыш
Райтпен бірге болған. Алғашқы Ұшқыш III, тәжірибелі ұшағы сегіз
фигурасын салып ұша алатын болған және әуеде жарты сағат бойы
ұшатын. Ұшуды басқаратын үш ось ағайынды Райттардың ең негізгі
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қосқан үлесі (үнемі көзден тоса қалады) болатын. Қысқа тарихи мәлімет
Стивенс пен Льюис [24] еңбектерінде көрсетілген. Жылдам, оңай ұшуға
деген құштарлық ұшудың автоматты басқаруындағы жағдайлардың
дамуына алып келді. Бүгінгі күннің негізгі мәселесі стандартты ұшу қону
жолағынан ұшып және қона алатын жалғыз баспалдақтыдан – орбитаға
ұшағын немесе ғарыш кемесін құрастыру болып табылады. Бұл тараудың
негізгі тақырыбы ұшақтық автоматты айналу қозғалысын басқару болып
саналады. Осы тарауда қарастырылған жобалау үдерісінің элементтері
5.36-суретте көрсетілген.
Біз ұшақтың тұрақты, ұшу траекториясында қанаттың орналасуының
бүйір жақ динамикасының моделін қарастырудан бастаймыз. Бүйір
жақ динамикасы арқылы дегеніміз бағытталған жылдамдық бойынша
ұшақтың айналу қозғалысын білдіреді. Ұшақтың қозғалысын (бағытталған және айналмалы) суреттеудің нақты математикалық моделі жоғарғы
сызықсыздық, уақыт бойынша өзгеретін дифференциалдық теңдеулерге
байланысты күрделі жиынтық болып табылады. Математикалық
модель сияқты даму үдерісінің ең жақсы суреттеуі Еткин және Рид [25]
еңбектерінде көрсетілген. Біздің жағдайда, қарапайым динамикалық
модель автоұшқышты жобалау үдерісінде керек болады. Қарапайым
модель элерон ауытқуы мен ұшақтың иілу бұрышы арасындағы кіру/
шығу қатынасын суреттейтін ауыстыру функциясынан тұруы мүмкін.
Мұндай ауыстыру функциясы алғашқы, жоғары дәрежелі, сызықсыз
математикалық модельге көптеген жеңілдетулер жасауды керек етеді.
Симметриялы жазықтығы бар орнықты ұшақ бар деп болжайық. Ұшақ
инфродыбыстық немесе ультрадыбыстық жылдамдықта крейсерлік
болады деп болжанады. Бұл бізге жазықтық жер жуықтауын жасауға
мүмкіндік береді. Біз ұшақтағы айналу массасына байланысты кез келген
ротор гироскоптық әсерлерді жоямыз. Бұл сөйлемдер бізге бүйір бет айналу
қозғалысынан жұқарту және аласұру ұзақ айналу қозғалысын ауытқуын
анықтауға болады.
Әрине,
сонымен
бірге
қозғалыстың
сызықтық
теңдеуінің
минеаризациясын қарастыруымыз керек. Бұл мақсатқа жету үшін төменде
берілгендер сияқты ұшудың тек стационар шарттарын ғана қарастырамыз:
Орнықты, бірқалыпты ұшу
Орнықты, бұрылып ұшу
Орнықты симметриялы көтерілу
Орнықты рулон
Бұл мысалда, біз ұшақ бірқалыпты, стационар қалыпта төмен
жылдамдықпен ұшады деп болжаймыз және қозғалысты басқару үшін
автоұшқышты жобалағымыз келеді. Басқару түрін келесі түрде құра
аламыз:
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Басқару мақсаты
Ұшақтың иілу бұрышын нөл градусқа реттеу (бірқалыпты, стационар)
және ішкі ауытқудың әсері бола тұра қанатты бірқалыпты сақтау керек.
Біз түзетіле алатын айнымалыны анықтаймыз.
Түзету сақтайтын айнымалылар
Ұшақтың иілу бұрышы (ϕ арқылы бейнеленеді).
Ұшақты басқару үшін сипаттамалық жүйенің анықтамасы күрделі
болып табылады, сондықтан біз оны қарастырмаймыз. Көптеген
инженерлер жақсы практикалық жобалау спецификациясын дамыту
үшін көп күш салды. Бұл жердегі негізгі мәселе басым тұйық жүйе
полюстерінің қанағаттанарлық меншікті жиілігі және демпфирлену
коэффициенті бар [24] болатындай басқару жүйесін құрастыру болып
табылады. Біз, біздің таңдау негізделгендей, кіріс сигналдарының
қанағаттанарлық сынағын таңдауымыз керек. Ұшқыш Купер Харпер
пікірінің рейтингі, жобалау спецификациясын басқарумен бірге ұшақты
реттеуді сәйкестендіретін жолды көрсетеді [26]. Бұл рейтингтер маңызды
сұрақтардың жауабын береді. Көптеген ұшудың сапалы талаптары, АҚШтың әуе күштері сияқты мемлекеттік мекемелер арқылы көрсетеледі [27].
АҚШ ӘК MIL-F-8785C, жобалау спецификациясы басқару жүйесінің
уақытты-аймақ көзі болып табылады. Мысалы, біз қадамдық кіріс үшін
минималды тербеліс пен жылдам реакция беретін, яғни қысқа уақытта
20 % асып кету шамасына жету үшін тұрақты бірқалыпты ұша алатын
әуе кемесіне автоұшақпен басқару жүйесін құрастыра аламыз. Осының
нәтижесінде, ұшақты басқару жүйесінде бақылаушыны орнатамыз
және ұшу сынақтарын өткіземіз немесе компьютерді жоғары сапалы
модельдейміз. Осыдан кейін барып ұшқыштар бізге ұшақтың ұшу сапасы
жайлы айтады. Егер жалпы өнімділік қанағаттанарлық болмаса, біз
спецификацияның уақыттық аймағын өзгертеміз және ұшқыштардың
талаптарына (пассажирлерін де) сай жағдай мен өндіріске жеткенше
қайта жобалаймыз. Бұл әдістің қарапайымдылығы мен ұзақ жыл бойы
зерттеулеріне қарамастан, ұшақтың қолайлы сипаттамасын қамтамасыз
ететін барлық жағдайға ұша алатын жобалық спецификациясының нақты
басқару жүйесі әлі күнге дейін жоқ [24]. Берілген мысалда көрсетілген
жобалық спецификацияны басқару кей жағдайда жалған болып көруні
мүмкін. Шын мәнінде спецификация барынша күрделі, ал көп жағдайда,
білгенімізден де төмен болуы мүмкін. Бірақ 1-ші бөлімдегі алмастыруда,
біз жобалау үдерісін қандай да бір жерден бастауымыз керек екенін
айттық. Осылайша біз қарапайым жобалау спецификациясын таңдаймыз
және итеративті жобалау үдерісін бастаймыз. Жобалау спецификациясы
мыналар болып табылады:
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Жобалау спецификациясын басқару
DS1. Қадамдық бірлік кіріс үшін асып кету мөлшері 20 %-дан кем;
DS2. Реакцияның аз уақыты ең ұзақ уақытпен өлшенеді.
Қарапайым сөйлем жасай отырып, біз (s) иілу бұрышы мен à (s)
элерондардың ауытқу кірісін сипаттайтын ауыстыру функциясының
моделін ала аламыз. Ауыстыру функциясы мына түрде болады:
(s)
a (s)

k(s c0 )(s2 b1s b0 )
.
s(s d0 )(s e0 )(s2 f1s f0 )

(5.72)

Бүйір бет қозғалысының 3 негізгі жұмыс жасау режимі бар: голландық,
айналу моделі, спиральді және айналу басылу моделі.
Голландық моделінің атын коньки тебушінің қозғалысына байланысты
қойған. Ол ұшақтың айналу және аласұру қозғалысына байланысты.
Ұшақтың массалық центрі түзусызықты жолдан пайда болады және
рөлдің импульсі осы режимді өршітіп жіберуі мүмкін. Спиральді режим
қозғалысының кейбір траекториясымен бірге ауытқу қозғалысы арқылы
өрнектеледі. Бұл әлсіз режим болып саналады, алайда бұл ұшақтың
спираліне жоғары қысым тудыруы мүмкін.
Айналудың басыңқы қозғалысы қозғалыстың таза айналуы болып
саналады. Бұл біздің автоұшақтың жобасы үшін қарастырылған қозғалыс.
(5.72)-теңдеудегі ауыспалы функцияның бөлгіші екі бірінші ретті
режимдерді (спираль және айналудың басыңқы режимі) және екінші ретті
режимді (голландық айналу режимі) көрсетеді.
Жалпы жағдайда, c0 , b0 , b1 , d0 , e0 , f0 , f1 коэффициенттері және К күшейту
шамасы тұрақты туындының күрделі функциялары болып табылады.
Туындының тұрақтылығы ұшу шартының және әуе кемесінің
конфигурациясының функциясы болып саналады. Олар әр түрлі ұшақ үшін
әр түрлі болады. Айналу және ауытқу арасындағы байланыс (5.72)-теңдеуінде
d0 полюсі
көрсетілген. (5.72)-теңдеудегі ауыстыру функциясында, s
å0 болғандағы полюс айналу
спиральді режиммен байланысқан. s
d0 500 фут/с, F-16
басыңқы режиммен байланысқан. Жалпы алғанда, å0
e
3.57
ұшуы үшін орнатылған, бірқалыпты ұшуда 0
және d0 0.0128 [24]
екенін аламыз. Комплексті түйіндес полюстер голландық айналу
2
қозғалысын сипаттайтын s f1s f0 күйімен беріледі.
Шабуылдың аз бұрыштарында, жалпы түрдегі голландық айналу режим
2
s b1s b0 күйімен бірге ауыстыру функциясына қысқарады. Бұл жуық болып саналады, бірақ ол біздің басқа қысқарған сөйлемдерімізге сәйкес келеді.
Оның үстіне, спиральді режим қозғалыс траекториясының алмасу
қозғалысымен аз байланысты болғандықтан, оны жайып жібере аламыз.
s ñ0 болған кезде нөл ұшақтың әсерінен гравитациялық эффекті көрсетеді.
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(s)
a (s)

k
s(s

e0 )

.

(5.73)

түріндегі жалғыз жуықтауды алу үшін (5.72)-теңдеудегі ауыстыру функциясын ықшамдай аламыз.
Біздің ұшақ үшін e0 1.4 және k 11.4 деп таңдаймыз. Айналу
1 / e0 0.75 . Бұл
басымдығының байланыстың уақыт тұрақтысы
мәндер барынша тез айналу қозғалысының реакциясын көрсетеді.
Элеронның актуаторлық моделі үшін біз әдетте модельдің бірінші ретті
қарапайым моделін қолданамыз,
(s)
e(s)

p

a

s

p

(5.73)

d(s)
(s) . Осы жерде p 10 деп таңдаймыз. Бұл
мұндағы, e(s)
1 / p 0.1s уақыт тұрақтысына сәйкес келеді. Бұл жылдам реакциясы
бар қарапайым мән болып табылады. Бізде жылдам реакциясы бар актуатор болуы керек, сонда ұшақтың белсенді басқаруының динамикасы жүйе
реакциясының басым компоненті болады. Жоғары сапалы модельдеу үшін,
гироскоп динамикасының нақты моделін қарастыруымыз керек. Гироскоп,
кейде интегралдаушы гироскоп, әдетте өте жылдам реакциясымен сипатталады. Біздің басқа қарапайым сөйлемдермен сәйкес болу үшін жобалау
үдерісінде біз гироскоп динамикасын жоямыз. Бұл, тасымалдаушының иілу
бұрышын тура өлшей алатынын көрсетеді. Гироскоптың моделі бірлік ауыстыру функциясы арқылы беріледі,
Kg

1.

(5.75)

Осылайша, біздің физикалық жүйе моделіміз (5.73), (5.74) және (5.75)
теңдеулермен берілген. Бұл жоба үшін таңдаған бақылаушы пропорционал
бақылаушы болып саналады,
Gc (s)

K.

Конфигурация жүйесі 5.37-суретте көрсетілген. Таңдалған, кілттік
параметрлер келесідей болады.
Кілттік келтіру параметрінің таңдалуы. K – күшейтуінің реттеуіші.
Тұйық контурлы ауыстыру функциясы мынадай болады:
T(s)

(s)
d (s)

3

s

114 K
.
11.4s2 14s 114 K

(5.76)
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5.37-сурет. Автоұшақтың иілу бұрышын басқару

Біз ең жоғарғы уақытқа және асып кету шамасы 20 %-дан төмен
болатын, тез реакция беретін К аналитикалық шамасын анықтағымыз
келеді. Егер біздің тұйық контурлы жүйеміз екінші ретті болғанда,
аналитикалық талдауымыз қарапайым болар еді, алайда (5.76) теңдеуде
T(s) арқылы берілген үшінші ретті жүйе бар. Бізге үшінші ретті ауыстыру
функциясының екінші ретті ауыстыру функциясы арқылы жуықтауын
қарастыруға болар еді. Бұл кейде талдаудағы өте ыңғайлы инженерлік
тәсіл болып табылады. Ауыспалы функциясының жуықтауын алудың
көптеген тәсілдері бар. Бұл жерде біз 5.8-тарауда алгебралық түрде
жазылған әдісті қолданамыз. Алмастыру функциясын бөлгіш пен
бөлінгіштің тұрақты мүшесі арқылы былай деп қайта жаза аламыз:
T(s)

14
s
114 K

1

1
11.4 2
s
114 K

1
s3
114K

,

Айталық, біздің жуықтаған ауыстыру функциямыз екінші ретті жүйе
арқылы берілсін,
GL (s)

1
.
1 d1s d2 s2

Негізгі мақсатымыз d1 , d2 жуық мәндерін табу болып саналады.
5.8-бөлімінде көрсетілгендей, M (s) және (s) T(s) / GL (s) -тің бөлгіші және
бөлінгіші деп белгілейміз. Және де, оған қоса
( 1)k q M ( k) (0) M (2q
k !(2q k) !
0

2q

M2q
k

k)

(0)

,

q

1,2,....

(5.77)

және
2q
2q
k 0

( 1)k

(0) (2q
k !(2q k) !
q

(k)

k)

(0)

,

q

1,2,....

(5.78)

анықтаймыз. Онда алгебралық теңдеулердің жиынын құра отырып,
M2q
q 1,2,....
(5.79)
2q ,
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Белгісіз параметрлер үшін жуық функцияны шешеміз. q индексі жуық
функцияның белгісіз коэффициенттерін табу үшін жеткілікті теңдеу
алынғанша, үлкейе береді. Мұндай жағдайда q=1.2 және есептеу үшін
d1 , d2 параметрлері бар. Сонымен,
M (s)

d2 s2

1 d1s

dM
d1 2d2 s
ds
d2 M
2
2d2
M (s)
ds2
M (3) (s) M (4) (s) ... 0.
аламыз. Осылайша, s=0 болғандағы бағалау мынадай болады:
M (1) (s)

M1 (0)

d1

M 2 (0)

2d2

(3)

M (0)

M (4) (0)

...

0.

Сол сияқты

(1)

14
s
114 K

(s)

1

(s)

d
ds
(2)

(s)
(3)

14
114 K

(4)

d3
ds3

(5)
(s)
(s)
s=0 болғандағы келесі шығады:

(1)

(0)

(2)

(0)

(3)

(0)

(4)

(0)

22.8
s
114 K

22.8
114 K

ds
(s)

11.4 2
s
114 K

s3
114 K
3
s2
114 Ê

6
s
114 Ê

6
114 Ê
...

0.

14
,
114 K
22.8
,
114 K
6
,
114 K
(5)
(0) ...

0.

q=1 және q=2 мәндері үшін (5.77) теңдеуді қолданып,
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M2

M (0) M (2) (0)
2

M (1) (0) M (1) (0)
1

M (2) (0) M (0)
2

2d2

d12 ,

және
M4

M (0) M (4) (0) M (1) (0) M (3) (0) M (2) (0) M 2 (0)
0!4!
1! 3 !
2!2!
(3)
(1)
(4)
M (0) M (0) M (0) M (0)
d22 .
3 !1!
4!0!

Сол сияқты, (5.78)-теңдеуді қолданып, төмендегіні анықтаймыз:
22.8
114 K

2

196
(114 K )2

және

4

101.96
.
(114 K )2

Осылайша, (5.79)-теңдеудегі алгебралық теңдеулер жиыны,
M2
және M4
2
4,
Сонымен,
2d2

22.8
114 K

d12

196
(114 K )2

101.96
.
(114 K )2

2
және d2

d1 , d2 - ді қолданып келесіні аламыз:
196

d1

296.96K
,
114 K

(5.80)

10.097
,
114 K

d2

(5.81)

мұнда біз үнемі d1 , d2 үшін оң мәндерді таңдаймыз, сондықтан GL (s) -тің сол
жарты жазықтығында полюстер болады.
GL (s)

11.29K
2

s

1.92 2.91Ks 11.29K

.

(5.82)

Біз K 0.65 болуын талап етеміз, осылайша, s мүшесінің
коэффициенттері нақты сан болып қалады.
Сонымен, қалаулы екінші ретті ауыстыру функциясы былай жазылады.
GL (s)

2
n

s2

2

n

s

2
n

(5.83)

(5.82) және (5.83) теңдеулеріндегі коэффициенттерді салыстыра
отырып келесіні аламыз:

Кері байланыс жүйесінің орындалуы
2
n

469

11.29K және

0.043
K

2

0.065

(5.84)

Жобалау спецификациясы Р.О шектік пайыз 20 %-дан аз болуды
0, 45. Бұл үшін (5.16) теңдеуді шешуден
білдіреді, яғни біз қалаған
келіп шығады,
100e2

Ð.O

/ 1

2

0, 45 қоямыз және K үшін K
(5.82)-теңдеуге
0.16 болған кезде есептеу нәтижесінде
n

11.29K

0.16 екенін аламыз.

1.34.

аламыз. (5.14) теңдеуден Tp шектік уақытын есептей аламыз және ол
мынаған тең:
Tp
n

1

2

2.62s.

0.45 таңдау үшін шектік шамалары 20 %-дан да кішірейтеміз. Егер
осындай әдісті қолдансақ қалай болады? (5.84)-теңдеуден
өскен сайын
11.29
K
К кемитінін байқаймыз. Бұдан кейін n
болғандықтан, К шамасы кемиді, сосын ï де кемиді. Алайда ï кемігендіктен Tp
2
n 1
0, 45 алғашқы таңдауын
шектік уақыты өседі. Біздің мақсатымыз, біз
T
қолданып p шамасын көбейте алмаймыз, сондықтан шектік уақыт
минимумдалған кезде шектік шаманы 20 %-дан азайтуымыз керек. Екінші
ретті жүйенің жуықтауы шектік пайызбен уақыт арқылы өлшенетін
К параметрімен жүйелік реакция арасындағы қатынасты түсінуге
көмектеседі. Әрине, K 0.16 шамасы жобаның алғашқы нүктесі болып табылады. Себебі біз үшінші ретті жүйені қарап жатырмыз және үшінші
полюстің әсерін ескеруіміз керек. Қадамдық кіріс үшін (5.76) теңдеудегі
үшінші ретті ұшақ моделінің (5.82) теңдеудегі екінші ретті жуықтаумен салыстыруы 5.38-суретте көрсетілген. Екінші ретті жүйенің қадамдық сипаттамасы шынайы қадамдық реакцияның ең жақын жуықтауы болып табылады, сондықтан К шамасы мен шектік пайыз және шектік уақыт
арасындағы қатынасты қамтамасыз ету үшін екінші ретті жүйені қарапайым
қолдану арқылы аналитикалық талдау жасалады. Екінші ретті жуықтауда,
біз К=0,16, шектік шама Р.О.=20 % және шектік уақыт Tp 2.73s деп
аламыз.
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Бұрылу бұрышы

болғандағы 5.28 теңдеуінің екінші ретті жуықтауы

Теңдеуіндегі ұшақтың үшінші ретті жобасы

Уақыт

5.38-сурет. Екінші жуықтау моделімен үшінші ретті ұшақтың салыстыруының қадамдық
реакциясы

Бұрылу бұрышы

Осылайша, жуықтау жүйесін қолданатын аналитикалық талдау нақты
жауаптың тура болжамы болатынын көрдік. Салыстыру үшін күшейту
коэффициенттерінің екі өзгерісін таңдаймыз және реакцияны бақылаймыз.
K 0.1 үшін шектік пайыз 9.5 % және шектік уақыт Tp 3.74s болады.
Сонымен, болжанғандай, K кемісе демпфирлену коэффициенті өседі, бұл
шектік шаманың кемуіне әкеп соғады. Сонымен қатар, алдын болжанғандай,
шектік шама кемісе, шектік уақыт өседі. Нәтижелер 5.8-кестеде берілген.

Уақыт

5.39-сурет. К=0.10, 0.16 және 0.20 мәндерімен бірге үшінші ретті ұшақ моделінің
қадамдық реакциясы шектік уақыт өскен кезде, К кемитінін және шектік пайыз кемитінін
көрсетеді.
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5.8-кесте. К=0.10,0.16 және 0.20 &шін \німділіктіU салыстыруы
К

Р.О.(%)

TP ( s )

0.10

9.5

3.74

0.16

20.5

3.73

0.20

26.5

2.38

5.10. ПРОГРАММАЛЫ ЖОБА БАСАРУЫН ОЛДАНАТЫН
fНДІРІС ЖЙЕСІ
Бөлімде, берілген кіріс сигналы мен шыққан стационар бақылаушы
қателіктерге ауыстыру реакциясының шартында берілген уақытты –
аймақ спецификасын қарастырамыз. Біз сызықтың жүйе қарапайымдылығының қарастырылуын негіздейміз. Бұл бөлімде енгізілген функция –
импульс. Біз Ишим функциясына ораламыз және осы функциялар
сызықтық жүйелерді модельдерде қалай қолданылатынын көреміз.
Уақытты аймақ спецификациясы. Уақытты аймақтың техникалық
сипаттамасы, жалпы түрде, берілген кіріс сигналында жүйенің ауыстыру
реакциясының шартына байланысты беріледі. Себебі, шынайы кіріс
сигналдары белгісіз, стандартты сынақтық кіріс сигналдары қолданылған.
5.4-суретте көрсетілген екінші ретті жүйені қарастырайық. Тұйық
контурлы шығын мынадай болады:
Y (s)

5.40-сурет. Импульс функциясы

2
n

s2

2

n

s

2
n

R(s).

(5.85)
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Біз жүйенің қадамдық реакциясын есептеу үшін қадамдық функцияны
қолдануды әлдеқашан қарастырдық. Енді біз тағы да маңызды сигналдың
сынаққа көшеміз: импульс. Импульсті сипаттама қадамдық реакциясының
уақыт бойынша туындысы болып саналады. Біз 5.40-суретте көрсетілген
импульсті функциямен бірге импульсті сипаттаманы есептейміз.

5.41-сурет. (а) екінші ретті жүйенің қадамдық кіріске реакциясы. (b) m – мәтін файлы

Біз 5.41-суретте көрсетілгендей, қадамдық кіріспен бірге 5.5(a)суретіндегідей сызба аламыз. Импульсті функцияны қолданып
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5.6-суретте көрсетілгендей график алуға болады. Импульсті кіріс
функциясы үшін екінші ретті жүйенің реакциясы 5.42-суретте берілген
шамасымен салыстырғанда қадамдық реакцияның есептеуіне
nt
эквивалент болатын, ï 1 деп орнатайық. Әрбір ï 0 үшін барынша
ортақ мән береді. Көптеген жағдайларда біз Ишим функциясын
қолданамыз. 5.43-суретте көрсетілген функция – Ишим функциясы деп
аталады.

5.42-сурет. (а) Екінші ретті жүйенің импульсті кіріс функциясына реакциясы
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(b) m – мәтін файлы
Біз Ишим функциясын 3-бөлімде модельдеу жағдайының айнымалысы
үшін қолданғанбыз, алайда қазіргі кездері Ишим функциясын ауыстыру
функциясының моделі үшін қарастырамыз. Ишим функциясының
қолдану мысалы 5.12-мысалда көрсетілген.
5.12-МЫСАЛ. Мобильді роботты рөлдік бас ару
Мобильді робот үшін рөлдік басқарудыңжиынтық сұлбасы 5.19-суретте
көрсетілген. Айталық рөлдік басқарудың ауыстыру функциясы мынадай
болсын:
Gc (s)

K1

K2
.
s

5.43-сурет. Ишим функциясы

Кіріс пилобейнелі болған кезде стандартты қателік
ess

A
,
Kv

(5.86)

мұндағы
Kv K2 K.
Стационар қателіктегі Ê2 бақылаушы (5.86) теңдеуден айқын көрініп
тұр. Ê2 үлкен болғанда стационар қателік аз болады. Біз Ишим
функциясының көмегімен тұйық жүйелі реакцияны қадамдық кіріске
айналдыра аламыз. Ê1 және Ê2 басқарушы шамалары және К жүйелік
шамасы мәтінде символдық түрде берілуі мүмкін, сондықтан әр түрлі
мәндер таңдалуы және модельденуі мүмкін. Нәтижелер Ê1 Ê 1, Ê 2
1 / 10 үшін 5.44-суретте көрсетілген.
және
Сызықтық жүйелерді жеңілдету. Жоғарғы ретті модельдің кіріс шығыс
реакциясына тікелей сәйкес келетін барынша төменгі жуықталған модель

Кері байланыс жүйесінің орындалуы

475

алуымыз мүмкін. Ауыстыру функциясының жуықталу процедурасы
5.8-бөлімінде көрсетілген. Келесі мысалда көрсетілгендей, жуықталған
модель мен нақты модельді қолдануға болады.

5.44-сурет.

5.11. ТІЗБЕКТЕЛГЕН ЖОБА МЫСАЛЫ: ЖЙЕНІ ОУ ШІН
АРНАЛ@АН ДИСКОВОД
4.10-бөлімде жүйенің басы болып саналатын кері реакцияны
қарастырдық. Енді алдағы уақытта 4.35-суретте көрсетілген жүйені
қарастырамыз. Бұл бөлімде жобалау үдерісін талдаймыз. Біз жүйе үшін
қалаулы өнімділікті анықтаймыз. Одан кейін максималды өнімділік алу
үшін күшейту коэффициентін реттеуге тырысатын боламыз.
GH s

6
3

s

2

6s

11s

6

.
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5.45-сурет. (а) нақты ауыстыру функциясы бойынша жуық ауыстыру функциясын
салыстырғандағы қадамдық реакция (b) m мәтін файлы

5.9-кесте. Ауыстыру реакциясы &шін спецификациясы
Өндіріс өлшемі

Талап етілген шама

Шектік пайыз

5 %-тен төмен

Күту уақыты

250м/с-дан төмен

Реакцияның бірлік қадамдық
ауытқуының максимум шамасы

5 10 3 -тен төмен

Біздің негізгі мақсатымыз, реакцияның тербелмелі сипаты мен шенелген шектік шамасы және оқылу басының сыртқы позициясындағы ауытқу
әсерінің төмендеуі кезінде r (t) қадамдық кірісте жылдам жауапқа ие болу
болып табылады. Сипаттамалар 5.9-кестеде көрсетілген.
Катушка индуктивтілігін елемейтін электроқозғалтқыш пен рычагтың
екінші ретті моделін қарастырайық. Онда біз 5.46-суретте көрсетілген тұйық
жүйеге ие боламыз. Содан кейін Td (s) 0 болған кездегі шығын мынадай
болады:
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Y (s)

s(s
2

s
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5Ka
R(s)
20) 5Ka
5Ka
R(s)
20s 5Ka
2
n

s2

2

n

s

2
n

(5.87)

R(s).

5.46-сурет. Электроқозғалтқыш пен рычагтың басқару жүйесінің моделімен бірге екінші
ретті моделі

Уақыт

5.47-сурет. Қадамдық бірлік ауытқу үшін жүйенің реакциясы r (t)
файлы. (b) Ka 30 және 60 үшін жауап

1, t

0. (а) m – мәтін

5-тарау
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2
n

5Ka

және 2 n 20 бола ды. Осыда н соң,
Осыла йша,
5.47-көрсетілген жүйенің реакциясын анықтаймыз. 5.10-кестеде Ka
таңдалған мәніне байланысты өндірістің өлшемін көрсетеді.
5.10-кесте. адамды> кірістіU екінші ретті моделініU реакциясы
Ka

20

30

40

60

80

Асып кету шамасы

0

1.2 %

4.3 %

10.8 %

16.3 %

0.55

0.40

0.40

0.40

0.40

1

0.82

0.707

0.58

0.50

Күту уақыты
Демпфирлену
уақыты
Ауытқу блогына
y(t) реакцияның
максималды мәні

10 10

3

6.6 10

3

5.2 10

3

5.48-сурет. Бірлік қадамдық ауытқуға жүйенің реакциясы Td (s)
лы. (b) – Ka 30 және 60 үшін реакция

3.7 10

3

2, 9 10

3

1 / s. (а) m – мәтін фай-

Ka 60-қа өскен кезде екі фактор әсерінен бұзылу әсері төмендейді. Біз
шығынды кейінге қалдыра отырып y(t)-ны бірлік қадамдық ауытқу кірісі
нәтижесі ретінде 5.48-суреттегідей көрсете аламыз. Егер осы жүйедей өз
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мақсатымызға жеткіміз келсе, онда тиімді келісім таңдауымыз керек. Осы
жағдайда Ka 40 -ты ең жақсы келісім етіп таңдадық. Бірақ бұл келісім
барлық спецификацияларға жауап бере алмады. Келесі тарауда біз басқару
жүйесінің жобалау үдерісі мен конфигурациялық өзгеруді қарастырамыз.

5.49-сурет. G (s) K / [s(s 1)(s 3)] кездегі кері байланысты жүйенің K 1,2 және
8-бен бірге қадамдық реакциясы. Стационар қателік төмендеген кезде К өседі, ірақ реакция К=8 кезде тербелмелі болады.

5.12 ОРЫТЫНДЫ
Біз осы тарауда кері байланыс жүйе өндірісінің анықтамасы мен
өлшемін қарастырдық. Өндіріс өлшем және индекс түсінігі талқыланды
және стандартты тест сигналының пайдасы шектен асып түсті.
Стандартты қадамдық кіріс тест сигналы үшін бірнеше эффективті
көрсеткіштердің шекарасы көрсетілген. Мысалы, асып кету шамасы, ең
ұзақ және қадамдық кіріс тест сигнал жүйесі реакциясының күту уақыты
талқыланды. Қалаулы реакциядағы спецификациялар жиі қарамақайшылықты болады деген факт белгіленді және келісім жоба түсінігі
ұсынылды. Ауыстыру функциясы жүйесінің S жазықтық түбірлерінің
орналасуы мен реакция жүйесі арасындағы қатынас талқыланды. Өндіріс
жүйелердің маңыздырақ көрсеткіштері кіріс тест сигнал спецификациясы
үшін стационар қателік болып табылады. Сонымен параметрлік жүйе
термининде стандартты қателігінің қатынасы ақырлы мәндер теоремасын
қолдану арқылы дамыды. Кері байланысты басқару жүйесінің мүмкіндігі
5.49-суретте көрсетілген. Интегралды өндіріс көрсеткішінің пайдалылығы
шектен асып кетті және бірнеше жоба мысалдары, яғни жүйенің өндіру
индексін минимумдау аяқталды. Сонымен біз анықтамамен және кері
байланысты басқару жүйесінің сандық көрсеткішінің пайдалылығымен
жұмыс жасадық.
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БІЛІМДІ ТЕКСЕРУ
Бұл бөлімде сіздің біліміңізді тексеру үшін 3-топты есептер ұсынамыз:
Ақиқат және жалған, таңдаулар жиыны және сөздердің сәйкес келуі.
Тікелей кері байланыс орнату үшін тарау соңындағы қорытындыдағы
кілт жауатарымен өз жауаптарыңызды тексеріңіз. Әртүрлі тұжырым
көрсетілгендей 5.50-дегі жиынтық сұлбаны қолданыңыз.

5.50-сурет. Қабілеттілікті тексеру үшін жиынтық сұлба

Дұрыс жауапты таңдаңыз: дұрыс немесе бұрыс, бірнеше таңдау.
1. Жалпы егер басты түбірлердің нақты бөлігі үшінші
түбірдің нақты бөлігінің 1/10-нен аз болса, онда
үшінші ретті жүйе екінші ретті жүйенің басты
түбірлері арқылы жуықталады. Жалған немесе
ақиқат.

Д&рыс / Б&рыс

2. Бастапқы кездегі алдыңғы жол ауыстыру
функциясының нөлдер саны тип нөмірі деп
аталады. Жалған немесе ақиқат.

Д&рыс / Б&рыс

3. Өсу уақыты кіріс амплитудасынан анықталған
пайыз үшінде жүйе қажетіне қарай реттеу уақыты
ретінде анықталады. Жалған немесе ақиқат.

Д&рыс / Б&рыс

4. Нөлдері жоқ екінші ретті жүйе үшін бірлік
қадамның шектік пайызы демпфирлеу
коэффициентінің функциясы болып табылады.
Жалған немесе ақиқат.

Д&рыс / Б&рыс

5. 1-типті жүйе пилобейнелі кірісте нөлдік стационар
қателік трекинге ие. Жалған немесе ақиқат.

Д&рыс / Б&рыс

L(s)

Gc (s)G (s)

6
s(s

3)

.

бірге 6 және 7-есептері үшін 5.50-суретіндегі тұйық контурлы басқару
жүйесін қарастыру.
6. Кіріс пен жиынтық қадамы үшін стационар қателік R(s) 1 / s :
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a) ess

lim e(t)

1

b) ess

lim e(t)

1/2

c) ess

lim e(t)

1/6

d) ess

lim e(t)

t

t

t
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t

7. Кіріс жиынтық қадамы үшін қорытындының шектік пайызы:
a) P.O. 9%
b) P.O. 1%
c) P.O. 20%
d) шектен асу жоқ
L(s)

Gc (s)G (s)

Ê
.
s(s 10)

ауыстыру контур функциясымен бірге 5.50-суретіндегі көрсетілген 8 және
9-есептердегі басқару жүйесінің жиынтық сұлбасын қарастыру.
8. Жүйе ITAE тиімді реакцияны қамтамасыз ететіндей К мәнін
табыңыз.
a) K 1.10
b) K 12.56
c) K 51.02
d) K 104.7
9. Кіріс қадамдық блогына дейін күтілген шектік шаманы есептеу.
a) P.O. 1.4%
b) P.O. 4.6%
c) P.O. 10.8%
d) күтілген шек жоқ
10. Жүйе
T(s)

Y (s)
R(s)

(s

2500
.
20)(s2 10s 125)

арқылы берілген тұйық ауыстыру функциясына ие.
Басым полюс түсінігін қолдана отырып, күтілген шектік пайызды
есептеңіз.
a) P.O. 5%
b) P.O. 20%
c) P.O. 50%
d) күтілген шек жоқ
11. 5.50-суретіндегі кері байланыс басқару бірлігін қарастырыңыз,
мұнда
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L(s)

Gc (s)G (s)

K
.
s(s 5)

Жоба спецификациялары:
i. Шектік уақыты TP 1.0
ii. Шектік пайызы P.O 10%
К-мен бірге жоба параметрі ретінде келесі келіп шығады:
a) Екі спецификация да қанағаттандыруы мүмкін
b) Тек бірінші спецификация TP 1.0 қанағаттандыруы мүмкін
c) Тек екінші спецификация P.O 10% қанағаттандыруы мүмкін
d) Ешқандай спецификация қанағаттандырмауы мүмкін
12. G (s)

Ê
болған кезде 5.51-суреттегі кері басқару жүйесін
s 10

қарастырыңыз:

5.51-сурет. Интеграл бақылаушысымен және өлшем туындысымен бірге кері жүйе

Номиналды бағасы K 10 . 2 % критерийді қолдана отырып, ауытқу
қадамдық блогы үшін T(s) күту уақытын есептеңіз, Td (s) 1 / s.
a) Ts

0.002s

b) Ts

0.19s

c) Ts

1.03s

d) Ts 4.83s
13. Зауыт
G (s)

(1

1
s)(1 0.5s)
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арқылы берілген ауыстыру функциясына ие және 5.50-суретіндегі жиынтық
сұлбада көрсетілгендей Gc (s) K пропорционалды бақылаушы арқылы
бақыланады. К өлшемі келесі кіріс қадамдық блогы үшін 0.01-ге шамамен
бірге E(s) Y (s) R(s) стационар қателігін тудырады:
a) K 49
b) K 99
c) K 169
d) көрсетілгендер үшін жоқ
14 және 15-есептерде 5.50-суреттегі бақылау жүйесін қарастырыңыз,
мұнда
G (s)

(s

1
5)(s

2)

және Gc (s)

K
.
s 50

14. Контурлы ауысу функциясының екінші ретті жуықтау моделі:

15. Екінші ретті жуықтау жүйесін қолданып (14-есепті қараңыз),
К күшею коэффициентін шектік пайыз жуық шамамен P.O. 15%
болатындай етіп бағалаңыз.
a) K 10
b) K 300
c) K 1000
d) көрсетілгендер үшін жоқ
Келесі сөздердің сәйкес келу есептері, яғни арнайы жауап орнына
дұрыс әріп қою арқылы терминді анықтамасымен бірге сәйкестендіріңіз:

a

Бірлік импульс

Жүйе үшін кіріс қадамына жауап
беру және ең жоғарғы және
сезімталдыққа өсу уақыты

_______
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b

Өсу уақыты

Жүйенің басым ауысу реакциясы
болған кездегі сипаттамалық
теңдеудің түбірлері

_______

c

Күту уақыты

Бастапқы координатада G(s)
функциясы полюсінің N саны

_______

d

Типті нөмер

sG (s) түрінде
Тұрақты lim
s 0
бағаланады.

_______

e

Шектік пайызы

Кіріс сигналы адекватты жауап беру
үшін жүйе қабілетінің стандартты
тексеру ретінде қолданылады

_______

f

K p , тұрақты

Кіріс амплитудасының анықталған
пайыз ішінде жүйенің шығуын
өлшем қателігін реттеу үшін
қажеттілік уақыты

_______

g

Орнатылған өндіріс критерий
K , жылдамдық
қателік тұрақтысы жиынтығы

_______

h

Стационарлы реакция Өндіруші индексі экстремум мәніне
жететіндей жүйе параметрлерін
реттеу

_______

i

Ең жоғарғы уақыт

Жүйе өндірісінің сандық өлшемі

_______

j

Басым түбірлері
өлшемінің
реакциясы

Кіріс қадамдық жауап жүйесі
уақыты мен кіріс пайызына жетуі

_______

k

Сигнал кірісін тексеру Үміттенген реакция әсерінен
жүйенің реакциясына түсу өлшемі

_______

l

Тұрақты қателік үдеуі

s2 G (s) түрінде
Тұрақты lim
s 0
бағаланады

_______

m

Өтпелі реакциялар

sG (s) түрінде
Тұрақты lim
s 0
бағаланады

_______

n

Жоба
спецификациясы

Кез келген ұзақ уақытты сигнал
инициаторы бар болатын жүйе
реакциясының құрамына кіреді

_______

o

Өндіріс көрсеткіші

Уақыт сайын жоғалатын жүйе
реакциясының құрамына кіреді

_______
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Тиімді басқару жүйесі Шексіз амплитуданың импульсінен
және нөлдік көлденең және бірлік
ауданын тексеру

_______

ЖАТТЫ@УЛАР
Е5.1 Компьютер жүргізу дискі үшін моторлы басқару жүйесі кедергі
әсерін параметр өзгеруін және стационар қателікті азайтуы тиіс. Біз
5.18-суретте көрсетілгендей формалы басты басқару позиционер жүйе
үшін стационар қателікке ие болмағанда қалаймыз. (а) қандай типті нөмір
қажетті? (Интеграция саны қанша?) (b) егер кіріс пилобейнелі сигнал
болса, онда қандай типті нөмір қажет болады?
Е5.2 Жарыс автокөліктерінің тұлғасы, дөңгелегі және двигателі
қолжетімді жылдамдық пен үдеуге әсер етеді [9]. Е5.2-суретте автокөлік
жылдамдық басқару моделі көрсетілген. (а) жылдамдық қадамы
бойынша машинаның стационар қателігін есептеңіз. (b) қадамдық түрде
жылдамдықтың асып кету шамасын есептеңіз.
Жауабы:(a) ess

A / 11; (b) P.O.

36%

Қозғалтқыш
және шина

Е5.2-сурет. Жарыс машинасының жылдамдық басқарылуы

Е5.3 Әуе транспортымен табыс үшін бәсекелес болатын теміржол
жүйесінің жаңа пассажирлері саны өсу үстінде. Франциялық TGV және
жапониялық Синкансэн жүйелері 160 миль/сағ жылдамдығына дейін
жетті [17]. E5.3(a)-суретте магнитті левитациялы поезд Transrapid
көрсетілген. Магнитті левитацияны және электромагниттік двигательді
қолдану кемені контактісіз қозғалтуды қамтамасыз етіп, Transrapid
технологиясын радикалды ерекшелендіреді. Тасымалдаушының төменгі
бөлігінде (қарапайым автокөлікті жүк машинасының дөңгелегі болатын
жері) бағыттаушының төңірегінде айналма болады. Магниттер айналмаға
бекітілген және поезды бағыттаушының төменгі бөлігінің реактивті
дөңгелекпен тартады. Е5.3(b)-суретте көрсетілген (а) қадамдық кіріс үшін
5.6-кестені қолдана отырып, жүйе тиімді ITAE реакциясын қамтамасыз
ететіндей К-ны таңдаңыз.
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Терезе
динамикасы
Терезенің
ара
қашықтығы

Катушка
тогы

Е5.3-сурет. Левитирленген поезд қозғалысының басқарылуы.

ThyssenKrupp Transrapid GmbH-тың ылғалды бөлігі
Е5.4 Негативті кері байланыс бірлігі мен кері байланыс жүйесі келесі
контурлы ауысу функциясына ие:
L(s)

Gc (s)G (s)

2(s
s(s

8)
.
4)

(а) T(s) Y (s) / R(s) тұйық контурлы ауысу функциясын анықтаңыз.
r
(b) (t) A, t 0 қадамдық кіріс үшін y(t) уақыт реакциясын табыңыз. (с)
5.13(a)-суретті қолданып реакцияның асып кету шамасын анықтаңыз. (d)
ақырлы өлшем теоремасын қолданып, y(t)-ның стационар өлшемін
анықтаңыз.
3t
Жауабы: (b) y(t) 1 1.07e sin( 7t 1.2)
Е5.5 Е5.5-суретіндегі кері байланыс жүйесін қарастырыңыз.
Қадамдық кіріс үшін ITAE өндірістік критерийін тұйық контурлы жүйе
минималдайтындай К-ны табыңыз.

Е5.5-сурет.

Gc (s)

K пропорционалды бақылаушымен бірге кері байланыс жүйесі
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Е5.6 Е5.6-суретіндегі жиынтық сұлбаны қарастырыңыз [16].
(a) Пилобейнелі кіріс үшін стационар қателікті есептеңіз.
(b) Қадамдық кіріс үшін нәтижесі нөлдік шекте болатындай К мәнін
таңдаңыз. Қолжетімді көп кездесетін жылдам реакциясымен қамтамасыз
етіңіз.
Жүйенің нөлдері және полюстерін құрастырыңыз және комплекс
полюстің басылымдылығын талқылаңыз. Қадамдық кіріс үшін қандай
шекті күтесіз?

Е5.6-сурет. Позиция және кері байланыс жылдамдығымен бірге жиынтық сұлба

Е5.7 Инсулин инъекциясының эффективті басқаруы диабеталі адамдар
үшін жақсы өмірге алып келуі мүмкін. Қан құрамындағы қант мөлшерін
өлшейтін тасымалдаушы және нососты автоматты басқарылатын инъекция
инеурені өте пайдалы болуы мүмкін. Е5.7-суретте көрсетілгендей, бірге
носос және инъекция жүйесі кері байланыспен басқаруға ие. Қадамдық
реакцияның шегі инъекциясы жететіндей, яғни шамамен 7 % болатындай
сәйкес К күшеюін есептеңіз. R(s) қандағы актуальді қант мөлшері (Нұсқау: 5.13-суретті қолданыңыз!)
Жауабы: К=1.67.

Е5.7-сурет. Қандағы қант мөлшерін басқару

Е5.8 Майысқақ дисктің басқару жүйесі тұйық ауыстыру функциясына
ие:
T(s)

(s

11.1(s 18)
.
20)(s2 4s 10)
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Бұл жүйенің полюстері мен нөлдерін құрып және комплексті полюстің
басымдығын талқылаңыз. Қадамдық кіріс үшін қандай шектік шаманы
күту керек?
Е5.9 Бірлік негативті кері байланысты басқару жүйесі тұйық ауыстыру
функциясына ие:
L(s)

Gc (s)G (s)

K
s(s

2K )

.

(а) бірлік қадамның кіріс үшін шектік пайыз бен орнату уақытын
анықтаңыз.
(b) К-ның қандай мәнінде орнату уақыты 1 секундтан аз болатынын
анықтаңыз.
Е5.10 Екінші ретті басқару жүйесінің тұйық контурлы алмастыру
функциясы T(s) Y (s) / R(s) . Қадамдық кіріс үшін жүйелік спецификация
төмендегідей:
(1) шектік пайыз P.O. 5%
(2) орнату уақыты Ts 4s
(3) шектік уақыт Tp 1s
Қалаулы реакцияға қол жеткізу үшін T(s) полюсінің мүмкін болатын
аймағын көрсетіңіз. 2 % орнату критерийін қолданып, орнату уақытын
анықтаңыз.
Е5.11 Бірлік кері байланысты жүйе Е5.11-суретінде көрсетілген.
Қадамдық және пилобейнелі кіріс үшін

G (s)

5(s 8)
.
s(s 1)(s 4)(s 10)

болған кезде стационар қателікті табыңыз:

Е5.11-сурет. Бірлік кері байланысты жүйе

Е5.12 Біздің бәріміз жәрмеңкелер мен карнавалдардан көзбен шолу
дөңгелегімен таныспыз. Джордж Феррис 1859 жылы Галесбург, Иллинойс
штатында туылған, ол кейін Невадаға көшіп, кейіннен Rensselaer
Polytechnic институтын 1881 жылы бітірген. 1891 жылға қарай, ол темір,
болат және көпір салу жұмысымен айналысады. 1893 жылы Чикагадағы
колумбиялық жәрмеңке үшін өзінің алғашқы дөңгелегін жасады
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[8]. Жолаушылардың көңілін қалдырмас үшін жүйенің орнатылған
жылдамдығы талап етілген жылдамдықтан 5 % дәлдікпен реттелуі керек.
(a) стационар талапқа жету үшін К шамасын анықтаңыз.
(b) (a) пунктінде берілген шама үшін, және Td (s) 1 / s ауытқуы үшін
e(t) қателігін табыңыз. Жылдамдық 5 %-дан жоғары өзгере ала ма?
( R(s) 0 деп орнату керек және E(s) R(s) T(s) екенін ескеру керек).

Е5.12-сурет. Көзбен шолу дөңгелегінің жылдамдығын реттеу

Е5.13 Бірлік кері байланысты жүйе Е5.11-суретте көрсетілген:
G (s)

2

s

20
14s

50

.

болған кезде қадамдық және пилобейнелі кіріс үшін стационар қателікті
табыңыз.
пилобейнелі
Жауап: ess 0.71 , қадамдық кіріс үшін және ess
кіріс үшін.
Е5.14 Кері байланысты жүйе Е5.14-суретте көрсетілген.
(a) K=0.4 және G p (s) 1 болған кезде қадамдық бірлік кіріс үшін стационар қателікті анықтаңыз.
(b) Бірлік қадамдық кіріс үшін стационар қателік нөлге тең болатындай
G p (s) үшін жуықтау мәнін таңдаңыз.

Е5.14-сурет. Кері байланысты жүйе

Е5.15 Тұйық контурлы басқару жүйесі төмендегідей T(s) ауыстыру
функциясына ие:
Y (s)
R(s)

T(s)

(s

2500
50)(s2 10s

50)

.
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(a) T(s) нақты түрде қолданылған;
(b) қатыстық басым комплекс полюстер қолдану кезінде R(s) қадамдық
кірісі үшін y(t) аймағы. Нәтижелерді салыстырыңыз.
Е5.16 Екінші ретті жүйе мынадай:
Y (s)
R(s)

T(s)

(10 / z)(s z)
.
(s 1)(s 8)

1<z<8 болған кезде жағдайды қарастырыңыз. Z=2.4 және 6 үшін r(t)
қадамдық кірісінің y(t) аймағын және қарапайым бөліктерге жіктелуін
алайық.
Е5.17 Тұйық контурлы басқару жүйесінің T(s) ауыстыру функциясының екі басым комплекс түйіндес полюсі бар. Берілген спецификацияны
қанағаттандыру үшін комплекс полюстер орналасқан S жазықтығының
сол жақ бөлігін сызыңыз.
a) 0.6

0.8,

b) 0.5

0.707,

c)

0.5,

d)

0.707

10

n

5

n

10

n

5

10

n

10

0.6
6
е)
n
Е5.18 Жүйе Е5.18(а)-суретінде көрсетілген. K=1 болғанда бірлік
қадамдық жүйенің реакциясы Е5.18(b)-суретінде берілген. Стационар
қателік нөлге тең болатындай К шамасын анықтаңыз. Жауап: K=1.25

Е5.18-сурет. Фильтрдің кері байланысты жүйесі. (а)R(s) 1 / s бірлік қадамдық реакция
үшін Р.О шектік пайызын, Ts күту уақытын табу керек. Күту уақытын есептеу үшін 2 %
критерийді қолданған жөн. (b) бірлік қадам үшін жүйенің реакциясын анықтаңыз және (а)
бөлігіндегі нәтижелерді тексеріңіз.
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Е5.19 Екінші ретті жүйенің тұйық контурлы функциясы бар.
T(s)

Y (s)
R(s)

2
n
2

s

2

n

s

2
n

2

s

7
.
3.175s 7

Е5.20 Е5.20-суретіндегі тұйық контурлы жүйені қарастырыңыз,
ондағы
Gc (s)G (s)

s 1
,
s 0.3s
2

және H (s)

Ka .

(a) T(s) Y (s) / R(s) тұйық контурлы жүйенің функциясын анықтаңыз.
2
(b) R(s) 1 / s бірлік қадамның кіріс үшін тұйық контурлы жүйе
реакциясының стационар қателігін анықтаңыз.
(c) R(s) 1 s бірлік қадамдық кірістің жүйелік реакциясының стационар қателігі нөл болатындай Ka шамасын таңдаңыз.

Е5.20-сурет. Ka параметрімен бірге бірлік емес тұйық контурлы кері байланысты
басқару жүйесі

ТАПСЫРМАЛАР
Р5.1 Телевизиялық жүйенің маңызды мәселесі, камераның қозғалысына
байланысты бейнелердің секіруі мен соққысы болып табылады. Бұл әсер камера жүк көлігі немесе ұшақта орнатылған жағдайда пайда болады. Диноленс жүйесі жылдам көшіру қозғалысының әсерін кішірейту үшін жасалған.
Қозғалысты максимум 25 % көшіру күтіледі. Айталық, Kg Kt 1 және
rg мәнсіз болсын.
(a) E(s) жүйесінің қателігін табыңыз.
(b) стационар қателік 1 % қолжетімді болған кезде Ka Km Kt
контурларының қажетті күшейту шамасын табыңыз.
(c) Қозғалтқыштың тұрақты уақыты 0.40с, күту уақыты 0.03 секундқа
тең не аз болатын контурдың қажетті күшейту шамасын табыңыз.
Р5.2 Нақты тұйық контурлы басқару жүйесі қадамдық кірісінің
басыңқы реакциясы үшін жобаланатын болу керек. Жүйенің спецификациясы келесіден тұрады:
10 % < шектік пайыз< 20 %
күту уақыты <0.65
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(a) жүйенің басым түбірлері үшін қажетті аймақты анықтаңыз.
(b) егер комплексті түйіндес түбірлер басым реакцияны көрсетсе, r3
үшінші түбірдің ең кіші шамасын анықтаңыз.
(c) тұйық контурлы жүйенің T(s) ауыстыру функциясы үшінші ретті
және кері байланыстың бірлік шамасы бар. Шектік пайыз 20 % және күту
уақыты ақырлы мәннен 2 % аралықта жататын мәні 0.6 с болған кезде
G (s) Y (s) / E(s) ауыстыру функциясын анықтаңыз.

Р5.1-сурет. Қозғалмалы камераны басқару

Р5.3 Лазерлік сәуле, Р5.3(a)-суретте көрсетілгендей, сварка, бұрғылау,
өңдеу, кесу және металл белгілер үшін қолданылады. Біз Р5.3-суретте
берілгендей нақтылау үшін тұйық контурлы жүйемен бірге параболалық
2
жол белгілеу үшін жұмыс талабымыз бар деп есептейік. r (t) t см үшін стационар қателікке қажетті шаманы анықтаңыз.
Р5.4 Бірлік кері байланысты теріс жүйенің ауыстыру функциясы (E5.11суретке қараңыз!) мынадай:
L(s)

Gc (s)G (s)

K
.
s(s 2)

Қадамдық кіріс үшін реакция төмендегідей анықталады:
Шектік уақыт Tp 1.15
Шектік пайыз P.O. 5%
(a) Екі сипаттама да бір мезгілде орындалуы мүмкін екенін анықтаңыз.
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(b) Егер спецификациялар бір мезгілде орындалмаса, шектік уақыт пен
шектік шама спецификациясы бірдей пайызды көрсететіндей етіп К үшін
келісімді шаманы анықтаңыз.
Р5.5 Ғарыш телескобы астрономиялық тәжірибе жасалу үшін
жіберіледі [8]. Нұсқаулық басқару жүйесі әр секунд ішінде дәл бұрыштық
минутпен қозғалатын доға мен күннің бақылау объектілері 0.01 минутқа
жетуді қамтамасыз етеді. Бұл жүйе Р5.5(a)-суретінде көрсетілген. Ал
басқару жүйесі P.55(b)-суретінде берілген.
Жұлдыз

Cпутник
жүйесінің
ізбасары және
берілгендері

Космос кемесі

Жердегі
аялдама

Кіріс

Нұсқаулы
бұрыш

Р5.5-сурет. (a) Ғарыш телескобы. (b) Басқару жүйесін нұсқайтын ғарыш телескобы

1 секунд және 2 0 деп ұйғарайық.
(a) Шектік шама 5 %-дан кем болатын қадамдық басқару реакциясын
талап ететін K K1 K2 талап ететін күшейту коэффициентін табыңыз.
(b) Қадамдық және пилобейнелі кіріс үшін жүйенің стационар қателігін
табыңыз.
(c) (1) Қадамдық және (2) пилобейнелі кіріс үшін тиімді жүйенің ITAE
мәнін табыңыз.
1
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Р5.6 Робот ойластырған жолды жасау үшін программаланған [7.17].
Айталық, Р5.6(a)-суретінде көрсетілгендей пилобейнелі жол арқылы
жүретін робот құрылғысын қарастырайық. P5.6(b)-суретте берілгендей
тұйық контурлы жүйе үшін ауыстыру функциясы былай болады:
G (s)

75(s 1)
s(s 5)(s 25)

стационар қателікті табыңыз.

Р5.6-сурет. Роботты басқару жүйесі

Р5.7 Астронавт Брюс МакКэнделсс II 1984 жылдың 7 ақпанында Р5.7(а)суретінде көрсетілген, құрылғының газ-реактивті қозғалысын қолданып,
ең бірінші рет ғарышқа ұшты. Бақылаушы Р5.7(b)-суретінде көрсетілгендей
күшейту коэффицциенті түрінде көрсетілуі мүмкін. Құрылғының және
2
адамның инерция моменті 25 êã ì .
(а) Кіріс пилобейнелі болған кезде 1-ге тең стационар қателікті сақтап
қалу үшін Ê3 күшейту коэффициентін табыңыз.
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Р5.7-сурет. (a) Астронавт Брюс МакКэндлесс ІІ жерден бірнеше метр қашықтықта. Ол
пилотрлік маневр жасау құрылғысы деп аталатын, азот қолданып, қолмен басқарылатын
құрылғы қолданған. (b) Бақылаушы жиынтық сұлба.

(b) Шектік шаманы 10 %-ға дейін шектеу үшін Ê3 күшейту шамасымен
қоса, Ê1 Ê2 қажетті күшейту шамасын табыңыз.
(с) Қадамдық кірістің ISE өндіріс индексін минимумдау үшін Ê1 Ê2
аналитикалық пайдасын анықтаңыз.
Р5.8 Фотоэлектрлік массивтер (күннен қуат алатын алатын батарея)
тұрақты токтың қозғалтқыш басқаруға немесе ауыспалы токтың жүйесіне
түрлендіруге және таратуға қолданылатын тұрақты токтың қысымын
тудырады. Массивтің қуатын өзінің максимум мәнінде сақтап тұру қажет.
Осындай тұйық жүйенің бірі Р5.8-суретінде көрсетілген. Үдеріс үшін
ауыстыру функциясы
G (s)

K
,
s 20

мұндағы, К=20.
(a) Тұйық контурлы жүйенің тұрақты уақытын табыңыз.
(b) Бірлік қадамдық ауытқудан жүйенің ақырлы мәнінен 20 %
дәлдікпен орнату уақытын табыңыз.

Р5.8-сурет. Күндік ұяшықтар басқаруы

Р5.9 Телстар спутнигіне сигналдарды жіберіп, әрі қабылдайтын
антенна, осы кезге дейін құрылған ең мықты антенна болып табылады.
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Микротолқынды антеннаның ұзындығы – 177 фут, салмағы – 340
тонна және айналмалы жол арқылы айналады. Антенна Р5.9-суретінде
көрсетілген.

Р5.9-сурет. Андовердегі Телстар жүйесінің антеннасының моделі мен штаты (суретке
түсірген Белл телефон зертханасы)

Телстар спутнигі диаметрі 34 дюйм және жылдамдығы 16000 миль/с,
2500 миль биіктікте орналасқан. Антенна тура 1/10 дәрежеде орналасу ке0
рек, себебі микротолқынды сәуле 0.2 енді құрайды және үлкен
арақашықтықта әлсірейді. Егер антеннаны қозғалып бара жатқан спутникті
бақыласа, жүйе үшін К мәнін анықтау қажет болып табылады.
Р5.10 Токтың тұрақты қозғалтқышының реттеуші зәкірінің
жылдамдықта басқару жүйесі кері байланыс сигналы тәрізді қозғалқыштың
ЭДС қысымы үшін қолданылады.
(a) Осы жүйенің ((2.69) формуласын қараңыз) жиынтық сұлба сызыңыз.
(b) Жаңа жобаға жылдамдықтың қадамдық кіріс командасының орнатылуын, осы жүйенің стационар қателігін табыңыз. Ra La J b 1 деп
болжайық, қозғалтқыш тұрақтысы Km 1 және Kb 1 болсын.
(c) 15 % шектік шамамен бірге қадамдық кірісті анықтау үшін ЭДС
сигналының коэффициентін таңдаңыз.
Р5.11 Қарапайым бірлік кері байланысты басқару жүйесінің алмастыру үдерісінің функциясы бар:
Y (s)
E(s)

G (s)

K
.
s

Жүйелік кіріс А амплитудасы бар қадамдық функция болып табылады.
Жүйенің t0 уақытындағы шыққан мәні y(t0 ) Q , мұндағы y(t) жүйенің
шығысы. Өндіріс индексі былай анықталады:
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e2 (t)dt .

I
0

2
(a) I ( A Q) / (2K ) екенін көрсетіңіз.
(b) І өндіріс индексін минимумдайтын К шамасын табыңыз. Бұл шама
тәжірибелік бағалау болып табылады ма?
(c) Күшейту шамасының тәжірибелік бағалауын таңда және өндіріс
индексінің нәтижелік мәнін анықтаңыз.
Р5.12 Қала арасындағы темір жол хабарламалары жасалған пойыз
санына байланысты өсе береді, себебі бір қаланың орталығынан екінші
қала орталығына пойызбен саяхаттау уақыт әуе жолымен саяхаттау
уақытына эквивалентті. Жапонияның ұлттық темір жолында Токайдо
жолы бойынша Токио мен Осаке қаласы арасымен жүретін Пуля атты
экспресс атты пойыз бар. Бұл пойыз 3 сағат 10 минутқа 320 миль жүреді,
орташа жылдамдығы 10 миль/с [17]. Бұл жылдамдық жаңа жүйенің
қолданылуына байланысты өседі. Талап етілген жылдамдықты сақтау
үшін жылдамдық басқару жүйесі пилобейнелі кіріс үшін нөлдік стационар
қателікке әкелу керек. Үшінші ретті жүйе жеткілікті болып табылады.
ИТПЭ критерийі үшін T(s) жүйесінің тиімді ауыстыру фунциясын
анықтаңыз. n 10 болғанда орнату уақытын және қадамдық кіріс үшін
шектік шаманы бағала.
Р5.13 Біз төменгі ретті модель бойынша төртінші ретті жүйені
жуықтауды қалаймыз. Шынайы жүйе үшін ауыстыру функциясы

GH (s)

s3 7s2 24s 24
s4 10s3 35s2 50s 24
s3 7s2 24s 24
(s 1)(s 2)(s 3)(s 4)

Егер 5.8-бөлімдегі әдіс бойынша екінші ретті модельді алсақ және
GL (s) нөлдері мен полюстерін нұсқамасақ, онда
GL (s)

0.2917s 1
0.399s2 1.375s 1
0.731(s 3.428)
.
(s 1.043)(s 2.4)

аламыз.
Р5.14 Р5.13 есептің шынайы жүйесі үшін екінші ретті модельдің
полюсі –1 және –2 бойынша анықталған кезде және модельдің
анықталмаған жалғыз нөлі болған кезде төменгі ретті модельді табыңыз.
Бұл төменгі ретті модель келесі екенін көрсетіңіз!
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0.986s 2 0.986(s 2.028)
.
(s 1)(s 2)
s2 3s 2
Р5.15 Тұйық контурлы функциясымен бірге бірлік кері байланысты
жүйені қарастырайық
GL (s)

L(s)

Gc (s)G (s)

(s

K (s 1)
.
4)(s2 s 10)

Бірлік қадам үшін шектік пайыз минимумдалатындай К мәнін
табыңыз.
Р5.16 Төмен – шығушы қарсылығы бар магнитті күшейткіш Р5.16суретте көрсетілген. Күшейткіштің жоғары кіру қарсылығы және 1
кэффициенті бар. Ол суретте көрсетілгендей, сигналдарды қосу үшін
қолданылады. V0 (s) / Vin (s) ауыстыру функциясының 1 / 2 демпфирлену
коэффициенті бар болатындай С сыйымдылығының мәнін таңдаңыз.
Магниттік күшейткіштің уақыт тұрақтысы 1 сек тең, ал күшейту
коэффициенті К=10. Нәтижелік жүйенің орнату уақытын есептеңіз.

Р5.16-сурет. Кері байланысты күшейткіш

Р5.17 Адам жүрегі үшін электрондық кардиостимулятор жүрек
соғысының жылдамдығын реттейді. Жүрек соғысының жиілігін
есептейтін және кардиостимуляторды қамтитын бұл тұйық жүйе Р5.17суретте көрсетілген. Жүрек соғысы мен кардиостимулятордың ауыстыру
функциясы мынадай:
G (s)

K
s(s / 12 1)

Күшейткіштің күшейту жобасы орнатылғануақыттан бастап ауытқу
қадамы 1 секундтан кем. Жүректің қалаулы жиілігіне шектік қадам
10 %-дан кем болу керек. (а) К-ның сәйкес диапазонын табыңыз. (b) Егер
К-ның номиналды мәні К=10 болса, К-ның кішкене ғана өзгеруінде жүйенің
қабілеттілігін табыңыз. (c) Тұрақты ток кезінде (b) бөлігінің қабілеттілігін
бағалаңыз; (d) Жүректің қалыпты 60 соққы/мин жиілігінде қабілеттілік
шамасын бағалаңыз.
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Р5.17-сурет. Кардиостимулятор

Р5.18 5.9-мысалда көрсетілген шынайы үшінші ретті жүйені
қарастырайық. Үшінші ретті жүйені көрсететін бір полюсі бар немесе нөлі
жоқ бірінші ретті модельді анықтаңыз.
Р5.19 Бірлік кері байланысы бар тұйық контурлы басқару жүйесінің
контурлы ауыстыру функциясы мынадай болсын:
L(s)

Gc (s)G (s)

2

s(s

8
.
6s 12)

(a) T(s) тұйық контурлы ауыстыру функциясын анықтаңыз.
(b) T(s) үшін екінші ретті жуықтауын анықтаңыз.
(c) Қадамдық кіріс үшін T(s) реакциясы мен екінші ретті жуықтауды
тауып және нәтижені салыстырыңыз.
Р5.20 Жүйе Р5.20-суретте берілген.
(a) K және K1 мәні бойынша бірлік қадамдық кіріс үшін стационар
қателікті анықтаңыз, мұндағы E(s) R(s) Y (s)
(b) Стационар қателік нөлге тең болатындай K1 мәнін таңдаңыз.

Р5.20-сурет.

K1 болжанғыш күшейткіш коэффициентімен бірге берілген жүйе

Р5.21 Р5.21-суреттегі тұйық контурлы жүйені қарастырайық. Келесі
талаптарға сай келетін К параметрінің мәнін анықтаңыз:
(a) Бірлік қадамдық кірістің стационар қателігі нөлге тең;
(b) Тұйық контурлы жүйенің шектік пайызы 5 %-дан кем болады;

Р5.21-сурет. К және а параметрімен бірге тұйық контурлы жүйе
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Р5.22 Р5.22-суреттегі
мұндағы,

тұйық

контурлы

жүйені

қарастырайық,

2
2
.
және H(s)
2s
s 0.2K
2.43 болса, R(s) 1 / s бірлік қадамдық кірістің тұйық
(a) Егер
жүйесінің реакциясының стационар қателігі нөлге тең болатындай
К шамасын анықтаңыз.
(b) К шамасы (a) пунктіндегідей мәнге ие болғанда, қадамдық
реакцияның шектік пайызды Р.О. және Tp шектік уақытты анықтаңыз.
Gc (s)G (s)

Р5.22-сурет. Бірлік емес тұйық контурлы кері байланысты басқару жүйесі

КРДЕЛІ ТАПСЫРМАЛАР
АР5.1 Тұйық контурлы ауыстыру функциясы төмендегі формуламен
анықталады:
T(s)

Y (s)
R(s)

(s

108(s 3)
9)(s2 8s 36)

(a) R(s) 1 / s бірлік қадамдық кіріс үшін стационар қателікті
анықтаңыз.
(b) Комплекс полюс басым деп есептеп, ақырлы шамадан 2 %
аралықтағы шектік шама мен орнату уақытын анықтаңыз.
(c) Жүйенің нақты жауабын құрып, (b) пунктінің бағалауын
салыстырыңыз.
АР 5.2 Тұйық контурлы жүйе АР5.2-суретінде көрсетілген.
0.0,5, 0.1 және 0.5 үшін жүйенің қадамдық бірлік кірісінің
p
реакциясын құрыңыз. p өзгеруіне байланысты шектік пайыз өсу және
орнату уақытын жазыңыз. –1/ p нөлінің орны мен тұйық контурлы
полюстің орнын салыстырыңыз.

АР5.2-сурет. Нөлдік айнымалысы бар жүйе

Кері байланыс жүйесінің орындалуы

501

АР5.3 Тұйық контурлы жүйе АР5.3-суретте көрсетілген. p 0.0,5,2
және 5 үшін жүйенің қадамдық бірлік кірісінің реакциясын құрыңыз. p
өзгеруіне байланысты шектік пайыз өсу уақыты және орнату уақытын
жазыңыз. p өзгеруінің әсерін қарастырыңыз. Ашық контурлы –1/ p
полюсінің орны мен тұйық контурлы полюстің орнын салыстырыңыз.

АР5.3-сурет. Үдерістің өзгермелі полюсінің жүйесі

АР5.4 Жоғары жылдамдықты пойыздың жылдамдық басқаруы АР5.4суреттегі жүйе бойынша көрсетілген. r (t) қадамдық бірлік кірісінің
К және стационар қателігі үшін жазылған теңдеуді анықтаңыз. К-ның 1,
10 және 100-ге тең болғандағы 3 шамасын қарастырыңыз.
(a) Стационар қателікті анықтаңыз.
(b) (i)R(s) 1 / s бірлік қадамдық y(t) реакциясын және (ii) Td (s) 1 / s
бірлік қадамдық ауытқуды анықтаңыз.
(с) K-ның 3 мәні үшін y / td max және r (t) үшін åss -ті, орнату уақытын,
шектік пайызды көрсететін кесте құрыңыз.

АР5.4-сурет. Жылдамдық басқару

АР5.5 Бақылаушының көмегімен берілген жүйе АР5.5-суретінде
0.10, 100
көрсетілген. Бақылаушының нөлі өзгеруі мүмкін. Айталық
болсын.
0 және
0 үшін r (t) қадамдық кірісінің стационар қателігін
(a)
анықтаңыз.
-ның 3 мәні үшін қадамдық кіріс ауытқуының жүйесінің
(b)
реакциясын құрыңыз. -ның 3 мәнінің нәтижесін салыстырып, ең жақсы
шаманы таңдаңыз.
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АР5.5-сурет.

басқару параметрінің жүйесі

АР5.6 Тұрақты токтың реттеуші зәкірінің жиынтық сұлбасы АР5.6суретте көрсетілген. (a) K, Kb , Km мәндеріне байланысты r (t) t, t 0
пилобейнелі кірісі үшін стационар транскингтік қателікті анықтаңыз.
(b) Айталық Km 10, Kb 0.05 және стационар транскингтік қателік
1-ге тең болатындай К шамасын таңдаңыз.
(с) 20 секунд үшін қадамдық бірлік кіріс пен бірлік пилобейнелі кірістің
реакциясын құрыңыз. Бұл реакциялар тиімді ме?

АР5.6-сурет. Тұрақты токты қозғалтқышты басқару

АР5.7 АР5.7-суретте көрсетілген тұйық
қарастырайық, ауыстыру функциясымен бірге,
Gc (s)

100
,
s 100

G (s)

контурлы

жүйені

K
,
s(s 50)

мұндағы
1000 K 5000.
(a) Комплекс басым полюс деп есептеп, K=1000, 2000, 3000, 4000, 5000
үшін бірлік қадамдық кірістің орнату уақытын және шектік пайызын
табыңыз.
(b) (a) пунктіндегі К-ның мәндері бойынша бірлік қадам үшін шынайы
орнату уақытын және шектік пайызды табыңыз.
(c) (a) және (b) пунктіндегі нәтижелерді салыстырыңыз.
АР5.8 Бірлік кері байланысты жүйенің контурлы ауыстыру
функциялары бар:
L(s)

Gc (s)G (s)

K (s 2)
.
2
1
s2
s
3
3
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Тұйық контурлы жүйе полюсіндегі
демфирлену коэффициентін
минимумдайтын К шамасын анықтаңыз. Демфирлену коэффициентін
минимумдау деген не?
АР5.9 Бірлік кері байланысты жүйенің АР5.9-суретте көрсетілгендей
мынадай үдерісі бар:
G (s)

1
s(s 15)(s

25)

Бақылаушы K p және Kt пайдасы бар пропорционал бақылаушы болып
демфирлену
табылады. Негізгі мақсат басым түбір 0.707-ге тең
коэффиценттері бар бақылаушы шамасын анықтау болып табылады.
Бірлік қадамдық кірістің жүйесінің шектік және орнату уақытын табыңыз.

АР5.9-сурет. Пропорционал-интегралды реттеушісі бар кері байланысты басқару
жүйесі

ЖОБАЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
CDP5.1 Өткен есептердегі сүмбі тетігінде жасалып жатқан материал жойылатын бөліктегі өзгерістерге байланысты бұзылулар жайында
болады. Бақылау құрылғысы Gc (s) Ka күшейту коэффициенттерін
көрсетеді. Қадамдық бірлік ауытқудың әсерін бағалаңыз және күшейту
коэффициенттерінің ең жақсы мәнін табыңыз.
DP5.1 Автоұшқыштың реактивті жоюшының жан таюын басқару
DP5.1-суретте көрсетілген. Негізгі мақсат d (t) A, t 0 бірлік қадамдық
басқарудың реакциясы (t) реакциясын беретін К-ның сәйкес мәнін
таңдау.
(a) Тұйық контурлы (s) / d (s) ауыстыру функциясын анықтау;
(b) K=0.7, 3 және 6 үшін сипаттамалық теңдеудің түбірлерін табу;
(c) Басым түбір ұғымын пайдаланып жуықталған екінші ретті жүйе
үшін күтілген шектік шаманы және шектік уақытты анықтау;
(d) (c) пунктінің жуық нәтижелері бойынша салыстырып реакцияны
құрыңыз;
(e) Шектік пайыз 16 %-ға тең болатындай К мәнін таңдаңыз. Шектік
уақыт қандай нәтиже береді?
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DP5.1-сурет. Иілу бұрышын анықтау

DP5.2 Үлкен жетістікпен бірге қолмен біріктіру басқаруының жобасы
параметрлерді тиянақты таңдауды талап етеді. Бұл жүйе DP5.2-суретте
0.6 және К шамасы мен n меншікті жиілігі
көрсетілген, ондағы
таңдалуы мүмкін.
(a) Бірінші шектік шама үшін бірлік қадамдық кірісің реакциясы
шектік уақытқа жететіндей К және n меншікті жиілігін таңдаңыз.
(b) Қадамдық кіріс үшін (a) пунктіндегі жүйенің реакциясын құрыңыз.

DP5.2-сурет. Біріктіру ұштығының басқару позициясы

DP5.3 Қазіргі автокөліктер үшін белсенді салпыншақ жүйесі
қолайлы жол жүруді қамтамасыз етеді. Белсенді жүйе құрылымы сәйкес
шарттармен жүру үшін амортизатордың қақпағын реттейді. Кішкентай
электроқозғалтқыш,
DP5.3-суретте
көрсетілгендей,
қақпақтың
орнатылуын өзгертеді. R(s) қадамдық басқаруы үшін ITAE өндіріс
индексіне және қадамдық реакцияның 0.5 секундқа тең не төмен болатын
орнату уақытына сәйкес келетін К шамасы мен q параметрінің мәнін
таңдаңыз. Жобаны біткен соң, қадамдық кіріс үшін нәтижелік шектік
шаманы болжаңыз.

DP5.3-сурет. Белсенді салпыншақ жүйесі
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DP5.4 Ғарыштық спутник DP5.4(а)-суретте көрсетілген және ол
корректировка бойынша DP5.4(b)-суретінде берілгендей басқару жүйесін
қолданады.
(a) Тұйық контурлы жүйе үшін екінші ретті модельді анықтаңыз.
(b) Екінші ретті моделді қолданып шектік шама 15 %-дан кем және
қадамдық кіріс үшін стационар қателік 12 %-дан кем болатындай
К шамасын таңдаңыз.
(c) Үшінші ретті жүйенің нақты өнімділігін анықтау жолымен өз
жобанызды тексеріңіз.

DP5.4-сурет. Ғарыш спутнигін басқару

DP5.5 Робот жасалып жатқан бөліктерді тегістеу үшін қолданылады.
Тәжірибеде роботтың нақты еместігі, қателіктерді жөндеу құрылғысының
тозуынан қателіктер туындайды. Бұл қателіктер кері байланысты қолдану
арқылы жойылуы мүмкін. Күшті басқару нақтылық мәселесін шеше
алатын кезде орнықтылық байланысын шешу қиын болатын. Тек
тасымалдаушы ғана мәселеге орнықтылық орнатады. Бұл жүйе DP5.5суретінде көрсетілген. K1 , K2 жүйесі үшін орнықтылық аймағын
белгілеңіз. Бұл екі көрсеткіш нөлден үлкен деп қабылдаңыз.
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DP5.5-сурет. Робот

DP5.6 Тұрақты ток қозғалтқышын қолданатын басқару жүйесінің
моделі DP5.6-суретте көрсетілген. Мақсатымыз шектік уақыт Tp 0.5
және шектік шама P.O. 2% болатындай K1 , K2 шамаларын таңдау
болып табылады.

DP5.6-сурет. Позиция басқарушы робот

DP5.7 Екі айнымалының функциясының генерациясы үшін
үшөлшемді камера DP5.7 (a)-суретінде көрсетілген. X пен У-тің екеуі де
позициялық басқару жүйесін реттеуі мүмкін [31]. Х-ті басқару тұрақты ток
бойынша және DP5.7 (b)-суретте көрсетілген форманың кері байланысты
позициясымен реттелуі мүмкін. Осылайша тұрақты токтың қозғалқышы
төмендегідей болады:
G (s)

s(s

K
p)(s

4)

,

мұндағы, K=2 және р=2. Басқарушының пропорционалды-туындылы
басқарушысы P.O. 5% шектік шамасына және Ts 2 секунд орнату
уақытына жету үшін
Gc (s) K p KD s
түрінде анықталады.
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DP5.7-сурет. (a) Үш өлшемді камера және (b) Басқару жүйесінің абсцисса осьтері

DP5.8 Автокөліктерді бояу үшін роботты компьютермен басқару DP5.8
(a)-суретінде көрсетілген жүйемен реттеледі.

DP5.8-сурет. Бояу роботы

K=1, 10 және 20 кезінде жүйені қарастырайық. Кері байланысты
басқару жүйесінің жиынтық сұлбасы DP5.8 (b)-суретінде көрсетілген.
(a) К-ның үш мәні үшін қадамдық бірлік кірістің шектік шамасын
орнату уақытын және стационар қателігін табыңыз. Нәтижесін кестеге
жазыңыз.

5-тарау

508

(b) Тиімді өнімділікті беретін К-ның бір мәнін таңдаңыз.
(c) (b) пунктінде таңдалған мәндер үшін R(s) 0 болған кезде
Td (s) 1 / s ауытқуы үшін y(t) -ны анықтаңыз.

КОМПЬЮТЕРЛІК ТАПСЫРМАЛАР
СР5.1 Тұйық контурлы функцияны қарастырайық.
T(s)

2

s

15
8s 15

Импульсті сипаттаманы аналитикалық таңдау арқылы алыңыз және
импульс функциясын қолданып бір алынған мән үшін нәтижелерді
салыстырыңыз.
СР5.2 Бірлік негативті кері байланыста жүйенің мынадай контурлы
ауыстыру функциясы бар:
L(s)

Gc (s)G (s)

s 10
.
s (s 15)
2

Бірлік пилобейнелі кіріс үшін Ишим функциясын қолданып, тұйық
контурлы жүйенің реакциясын анықтаңыз:
R(s) 1 s2 .
50 уақыт интервалын қарастырыңыз. Стационар қателік

0 t
қандай?
СР5.3 Екінші ретті жүйенің полюсінің орналасуы арасындағы
қатынас СР5.3-суретте көрсетілген және ауыстыру реакциясының
басқару жобасында маңызы зор. Осыны ескере отырып келесі 4 жағдайды
қарастырайық:
1.

n

2,

0

2.

n

2,

0.1

n

1,

0

1,

0.2

3.
4.

n

СР5.3-сурет. Қарапайым екінші ретті жүйе
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Импульс пен сюжетті функцияны қолданып, 4 жазылған жағдайға
сәйкес 4 сюжет құрыңыз. 5.5-бөлімдегі 5.17-суретпен салыстырыңыз және
нәтижені талқылаңыз.
СР5.4 СР5.4-суреттегі басқару жүйесін қарастырыңыз.
(a) 50 % шамасындағы тұйық контурлы жүйе реакциясының бірлік
қадамдық кіріске шектік шамасын аналитикалық түрде көрсетіңіз.
(b) Тұйық контурлы жүйенің бірлік қадамдық реакцияның m – файлын
құру үшін дамытыңыз және аймақтан шектік шамасын бағалаңыз.
Нәтижені (a) пунктімен салыстырыңыз.

СР5.4-сурет. Негативті кері байланысты басқару жүйесі

СР5.5 СР5.5-суретіндегі кері байланысты жүйені қарастырайық. ИТПЭ
критеийі минимум мәнге ие болатындай, бақылаушының М файлын құру
үшін тексеру, осылайша
Gc (s)

K

s
s

z
, G p (s)
p

Kp
s

0.45,
0.59 үшін қадамдық бірлік реакция үшін шектік шама
мен орнату уақытын анықтаңыз.
n

Болжамды
сүзгі

СР5.5-сурет. Алдын ала фильтрлену мен бақылаушымен бірге кері байланысты басқару
жүйесі

СР5.6 Бірлік негативті кері байланысты жүйесінің контурлы ауыстыру
функциясы мынадай:
L(s)

Gc (s)G (s)

25
.
s(s 5)

Бірлік қадамдық реакцияның М файлын құру үшін орнату уақыты мен
шектік уақыттың шамасын анықтау.
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СР5.7 Автоұшқыш ұшақты түзу горизонталды ұшу жағдайында сақтап
тұру үшін жасалған.
(a) Бақылаушының шамасы Gc (s) 2 теңдеуімен беріледі деп есептейік.
Ишим функциясын қолданып, a 0.5 0 s болған кезде, пилобейнелі раекциясын d (t) at есептеңіз. 10 секундтан кейінгі қателікті анықтаңыз.
(b) Егер бақылаушының күрделілігін көбейтсек тренингтің стационар
қателігі азаюы мүмкін. Осы мақсатқа орай тұрақты реттеушіні бұдан да
күрделісімен ауыстырайық
Gc (s)

K1

K2
s

2

1
.
s

Бақылаушының бұл түрі пропорционалды-интегралды бақылаушы
ретінде әйгілі. ИБ бақылаушысын қолданып (а) пунктінің модельдеуін
қайталаңыз және тұрақты бақылаушының стационар транскингтік
қателігімен ИБ бақылаушының қателігін салыстырыңыз.

СР5.7-сурет. Ұшақтың автоұшағының жиынтық сұлбасы

СР5.8 Ракетаның автоұшқышы үшін контурдың жылдамдығының
жиынтық сұлбасы СР5.8-суретте көрсетілген. Екінші ретті жүйенің
аналитикалық формуласын қолданып, бірлік қадамдық кірістің тұйық
контурлы жүйесі үшін M pt , Tp және Ts деп болжаймыз. Қадамдық функция
арқылы алынған бірлік қадамдық реакцияның болжанған нәтижелерін
салыстырыңыз. Айырмашылығын түсіндіріңіз.

СР5.8-сурет. Автоұшақ ракетасының контурының жылдамдығы

СР5.9 СР5.9-суретте көрсетілген тұйық контурлы жүйенің талдауы
үшін қолданылатын М файлды дамытыңыз. Қадамдық кіріспен бірге
жүйелі сызбадағы шығысты көрсетіңіз. Орнату уақыты мен шектік уақыт
деген не?
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СР5.9-сурет. Бірлік емес кері байланысты жүйе

СР5.10 Пилобейнелі кіріс үшін СР5.10-суреттегі жүйенің реакциясын
имитациялау үшін М файлды құрыңыз. Стационар қателік дегеніміз не?
Х – У сызбасында шығысты көрсетіңіз.

СР5.10-сурет. М файл үшін тұйық контурлы жүйе

СР5.11 СР5.11-суреттегі тұйық контурлы жүйені қарастырайық.
Келесілерді ескере отырып, М файлды құрыңыз.
(a) T(s) Y (s) / R(s) тұйық контурлы ауыстыру функциясын анықтаңыз.
2
(b) Бірлік пилобейнелі R(s) 1 / s кіріс бірлік қадамдық R(s) 1 / s кіріс
және R(s) 1 импульсті кірісі үшін тұйық контурлы жүйе реакциясын
құрыңыз. Үш жүйе реакциясын суреттеу үшін сюжет функциясын
қолданыңыз.

СР5.11-сурет. Жалғыз контурлы бірлік кері байланысты жүйе.
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(a) график бойынша сигналдың өтуі (b) жиынтық сұлба.
СР5.12 Тұйық контурлы ауыстыру функциясы былай берілсін:
T(s)

Y (s)
R(s)

77(s 2)
.
(s 7)(s2 4s 22)

(a) Бірлік қадамдық кіріс үшін T(s) Y (s) / R(s) тұйық контурлы
ауыстыру функциясының реакциясын анықтаңыз. Ts орнату уақыты мен
Р.О. шектік пайызы деген не?
(b) Шынайы полюсті s=-7 деп Ts орнату уақыты мен Р.О. шектік
нәтижелерді (a) пунктінің жүйесінің раекциясының нәтижесімен
салыстырыңыз. Полюске байланысты қандай қорытындылар жасауға
болады?

ТАПСЫРМАЛАРДЫ ЖАУАПТАРЫ
Дұрыс немесе бұрыс: (1) дұрыс; (2) бұрыс; (3) бұрыс; (4) дұрыс; (5) бұрыс;
Көптік таңдау: (6) а; (7) а; (8) c; (9) b; (10) b; (11) a; (12) b; (13) b; (14) a;
(15) b;
Сөздердің сәйкес келуі (жоғарыдан төмен қарай тәртіпте): I, j, d, g, k, c,
n, p, o, b, e, l, f, h, m, a.

ТЕРМИНДЕР МЕН ТСІНІКТЕМЕЛЕРІ
Ka үдеудің тұрақты қателігі – бұл тұрақты lim[s2 Gc (s)G (s)] түрінде
s 0
2
беріледі. Параболалық кіріс үшін r (t) At / 2, A / Ka -ға тең.
Жобалау спецификациясы – критерийлердің тиімділіктерінің
жиынтығы.
Басым түбірлер – жүйенің ауыстыру сипаттамасын шығаратын
сипаттамалық теңдеудің түбірлері.
Тиімді басқару жүйесі – өндіріс индексі экстремалды мәнге жететіндей
параметрлер.
Шектік уақыт – қадамдық кіріс пен шектік реакцияның өсуіне әсер
ететін уақыт.
Шектік пайыз – қалаулы жобаға жеткізетін шығыс реакция жүйесінің
шамасы.
Өндіріс индексі – жүйенің өндірісінің сапалы өлшемі.
Қате тұрақтысының позициясы Ê ð – lim Gc (s)G (s) түрінде берілетін
s

0

тұрақты. Қадамдық кіріс үшін стационар қателік A / (1

K p )-ға тең.
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Өсу уақыты – қадамдық кіріс үшін жүйенің реттеуші уақыты 0–100 %
өсу уақыты Tr , кірістің 100 % шамасы арқылы өлшенеді. Оның үстіне
10 %-дан 90 %-ға дейін өлшенетін уақыт қадамдық кірістің уақыты.
Орнату уақыты – кіріс амплитудасының пайызын реттеу үшін шығыс
жүйесін талап ететін уақыт.
Стационар реакция – кез келген сигналдан кейін ұзақ уақыт болатын
жүйенің компоненті.
Сигналдың шығу сынағы – кіріс сигналы жүйенің стандартты сынағы
ретінде қолданылады.
Ауыстыру реакциясы – уақыт өте жойылатын жүйелік реакция
компоненті.
Нөмер типі – координат басында Gc (s)G (s) ауыстыру функциясының
полюсінің N нөмірі Gc (s)G (s) контурлы ауыстыру функциясы.
Бірлік импульс – бірлік ауданы бар және нөлдік ені мен шексіз амплитудалы импульстен тұратын сынақ кірісі. Бірлік импульс импульс реакциясын анықтайды.
Жылдамдықтың қателік тұрақтысы Êv – бұл тұрақты lim[sGc (s)G (s)]
s 0
ретінде бағаланады. Пилобейнелі кірістің стационар қателігі À / Êv -ға тең.
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Тұрақтылық ұғымы
Раус-Гурвицтің тұрақтылық белгісі
Кері байланыс басқару жүйесінің салыстырмалы тұрақтылығы
Тұрақты айнымалылар жүйесінің тұрақтылығы
Жоба нұсқалары
Жобаны басқарудың бағдарламалық жасақтамасының жүйе тұрақтылығы
Ретті жоба нұсқасы: дискті оқу жүйесі
Қорытынды

ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ
Тұйықталған кері байланыс жүйесінің тұрақтылығы басқару жүйесінің
жобасына маңыздылығы өте зор. Егер сәйкесінше енгізілген деректер
(кіріс) шектелген болса, тұрақты жүйе шектелген нәтиже (шығыс) көрсету
қажет. Бұл бізге шектелген кіріс-шектелген шығыс тұрақтылық деген атпен мәлім және бұл осы тараудың ең маңызды тақырыбы болып табылады.
Кері байланыс жүйесінің тұрақтылығы жүйелік ауыстыру функцияның
сипаттамалық теңдеуінің түбірлерінің орналасуына және тұрақты айнымалылары бар жүйеге арналған матрицалық жүйенің меншікті
мәндерінің орналасуына тікелей байланысты. Раус-Гурвицтің әдісі жүйенің
тұрақтылығын өлшеудің ең тиімді әдісі ретінде мәлім. Бұл әдіс бізге оң жарты жазықтықтағы сипаттамалық теңдеудің түбірлерінің мәнін есептемейақ, түбірлерінің санын есептеуге мүмкіндік береді. Бұл бізге тұйықталған
тұрақтылыққа алып келетін белгілі бір жүйенің параметрлерінің мәнін
анықтайтын жоба әдісін береді. Тұрақты жүйе үшін біз тұрақтылық
деңгейін анықтайтын салыстырмалы тұрақтылық ұғымын енгіземіз.
Тарауды Раус-Гурвицтің әдісіне негізделген тұрақтылықты реттейтін жобамен, яғни ретті жоба нұсқасы: дискті оқу жүйесімен қорытындылаймыз.

КҮТІЛЕТІН Н ТИЖЕЛЕР
6-тарауды аяқтағаннан кейін студент:
Динамикалық жүйенің тұрақтылық ұғымын түсіну
Абсолюттік және са лыстырма лы тұрақтылықтың негізгі
ұғымдарымен таныс болу

Сызықты кері байланыс жүйесінің тұрақтылығы

515

шектелген-кіріс, шектелген-шығыс, тұрақтылық ұғымдарымен
таныс болу
s жазықтық полюсі орналасуының (өткізгіштік функцияның моделі
үшін) және меншікті мәндерінің орналасуының (тұрақты айнымалылар
моделі үшін) қатынасын түсіну
Раус массивін қалай құрастыруды білу және тұрақтылықты анықтау
үшін Раус-Гурвицтің тұрақтылық белгісін қолдана білу

6.1 ТGРАТЫЛЫ G@ЫМЫ
Кері байланыс басқару жүйесінің жобасын және талдауын қарастыру
кезінде тұрақтылық ең маңызды ұғым болып табылады. Ал тәжірибелік
көзқарастан қарайтын болсақ, тұрақты емес тұйықталған кері байланыс
жүйесінің маңызы өте аз. Осындай жалпы мәлімдемелерге қарамастан,
кейбір ерекшеліктер де орын табады; бірақ біз өз мақсатымыз үшін барлық
басқару жобалары тұйықталған кері байланыс жүйесінде нәтиже береді деп
есептейміз. Көптеген физикалық жүйелер алшақталған тұрақты емес, ал
кейбіреулері әдейі солай құрастырылған. Көптеген қазіргі заманғы жойғыш
ұшақ жобасы бойынша алшақталған тұрақты емес, сондықтан ұшқышқа
көмек беретін белсенді кері жүйелік басқармасыз олар ұша алмайды.
Белсенді басқарманы – тұрақты емес жүйені тұрақтылау үшін инженерлер ойлап тапқан, оған мысал – ұшақ. Кері жүйені пайдалана отырып, біз
тұрақты емес жүйені тұрақтылай аламыз, сосын дұрыс таңдау арқылы
ауыстырмалы нәтижеге қол жеткізе аламыз. Алшақталған тұрақты жүйе
үшін, біз жоба сипаттамасына сәйкес келетін тұйықталған нәтижені алу
үшін кері жүйені қолданамыз. Бұл сипаттамалар 4-ші және 5-ші тарауларда
айтылған әртүрлі түрдегі көрсеткіштерде кездеседі.
Тұйықталған кері байланыс жүйесі кейде тұрақты, кейде тұрақсыз.
Бұл тұрақты/тұрақсыз сипаттамасының түрі абсолюттік тұрақтылық
болып табылады. Абсолюттік тұрақтылықты қамтитын жүйені тұрақты
жүйе деп атаймыз. Егер тұйықталған жүйе тұрақты деп берілсе, ары қарай
біз оның тұрақтылық дәрежесін анықтай аламыз. Бұл салыстырмалы
тұрақтылық деп аталады. Ұшақты ең алғаш ойлап тапқандар салыстырмалы тұрақтылық ұғымымен таныс болатын, яғни ұшақ тұрақты болған
сайын, оның іс-әрекет істеуі қиын болатын. Қазіргі истребителдердің салыстырмалы тұрақсыздықтарының бірден-бір нәтижесі – оның іс-әрекеттілігі.
Осы тараудың соңына қарай біз жүйенің тұрақты екенін оның солжақты
s жартыжазықтықтағы барлық ауыстыру функцияларының полюстері
арқылы анықтай аламыз. Егер барлық полюстер (немесе меншікті мәндері)
солжақты s жартыжазықтықта жатса, салыстырмалы-тұрақтылықты
полюстердің салыстырмалы орналасуын тексеру арқылы анықтай аламыз.
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Тұрақты жүйе шектелген жүйелік әсері бар жүйе ретінде анықталады.
Бұл, егер жүйеге шектелген кіріс енгізілсе, онда оның шығысы да шектелген болады.
Тұрақты жүйе дегеніміз шектелген кіріске шектелген әсері бар
динамикалық жүйе болып табылады.
Тұрақтылық ұғымын түсіну үшін горизонталь бетті жазықтықта
орналасқан дұрыс дөңгелекті конусты қарастырайық. Егер конус табанында жайғасып тұрса және оны кішкене түртсе, ол өзінің бастапқы орнына
қайтып келеді. Осы позицияны және әрекетті тұрақтылық деп атауға болады. Егер конус бір бетімен жатса және оны кішкене қозғалтсақ, ол үрдіссіз
домалай бастайды. Бұл позицияны бейтарап тұрақтылық деп атаймыз.
Керісінше, егер конус өзінің ұшымен тұрғызылып жіберілсе, ол бір бетімен
құлайды. Бұл позицияны тұрақсыздық деп атаймыз. Бұл үш позиция 6.1-суретте бейнеленген.

6.1-сурет. Конустың тұрақтылығы

Динамикалық жүйенің тұрақтылығы осыған ұқсас анықталады. Орын
ауыстырудың немесе бастапқы орыннан қозғалыстың нәтижесі кему, бейтарап немесе өсу түрінде көрінеді.
Негізінде сызықтық жүйе тұрақты болады, сонда және тек сонда ғана
егер оның импульсінің g (t) реакциясының абсолюттік мәні шектелген болатыны тұрақтылық анықтамасынан шығады. Бұл (5.2) интеграл теңдеуі
g (t) dt -нің мәні шектелген болуы тиіс дегенді

шектелген кіріс үшін
0

білдіреді.
Жүйенің S жазықтықтығы полюстерінің орналасуы уақытша реакциясын көрсетеді. S жазықтықтың сол жақ бөлігіндегі полюстер ауытқулы кіріс
үшін кемімелі реакцияның әсерін береді. Соған ұқсас j -осіндегі және оң
жақ жазықтықтағы полюстегі бейтарап және өспелі реакциясы нәтижесін
береді. s-жазықтықтың бұл бөліктері 6.2-суретте бейнеленген. Сондықтан
күткен динамикалық жүйенің полюстері s жазықтықтың сол жақ бөлігінде
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жатуы тиіс [1–3]. Кері байланысты потенциалды тұрақсыз әсерінің белгілі
мысалы аудио күшейткіштегі және сөйлеу жүйесіндегі кері байланыстың
болуы болып табылады. Бұл жағдайда дауыс күшейткіш микрофоннан келген дауыстың өзгертілген түрін шығарады. Сонымен аудиомен кіріскен
қатар сөйлегіштен келген дауыс микрофон арқылы сезіледі. Осы сигналдың
күштілігі дауыс күшейткіш пен микрофонның арасындағы қашықтыққа
байланысты. Ауаның қасиеті себебінен үлкен қашықтық әлсіз сигналдың
микрофонға жетуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, дыбыс толқындарының
жылдамдығы әсерінен дыбыс күшейткіштен шыққан сигнал мен микрофоннан шығатын сигнал арасында айырмашылық болады. Мұндай жағдайда
кері байланыстың шығысы сыртқы кіріске қосылады. Бұл кері байланыстың
мысалы болып табылады.

6.2-сурет. S-жазықтықтағы тұрақтылық
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6.3-сурет. Такома бұғазындағы көпір. (а) Тербеліс басталғандағы, (b) Қирау кезі

Егер дауыс күшейткіш пен микрофон арақашықтығы кемісе, яғни
микрофон сөйлеушіге өте жақын орналасса, жүйе тұрақсыз болады. Бұл
тұрақсыздықтың нәтижесі аудиосигналдардың шамадан тыс күшейтуі
және ауытқуын береді.
Тұрақсыз жүйенің мысалы 6.3-суретте көрсетілген. Вашингтон штаты Пьюджет-Саундтағы Такома бұғазынан өтетін ең алғашқы көпір 1940
жылы 1 шілдеде ашылды, әр жел болған сайын көпір тербеліп тұрды.
4 айдан кейін, 1940 жылы қарашада желдің әсерінен тербеліс амплитудасы күшейіп көпір 2-ге айырылды. 6.3 (а)-да тербеліс басталғандағы
жағдайы көрсетілген; 6.3 (в)-да қирауы көрсетілген.
Сызықтық жүйе термині бойынша тұрақтылықтың талабы тұйық контурлы ауысу функциясының полюстері орналасуы арқылы анықталады.
Тұйық контурлы ауысу функциясы мынаған тең:
M

T(s)

p(s)
q(s)

(s

K

zi )

i 1
Q

s

N

(s
k 1

,

R
2

k)

[s
m 1

2

ms

(

2
m

2
m

)]

(6.1)

Сызықты кері байланыс жүйесінің тұрақтылығы

519

(s) 0 сипаттамалық теңдеу және оның түбірлері тұйық
мұндағы, q(s)
контурлы жүйенің полюстері болып табылады. Импульсті функцияның
кірісіне (N=0 кезде) шығыс реакциясы былай жазылады:
y(t)

Q
k 1

Ak e

kt

R
m 1

Bm

1

e

mt

sin(

m

t

m

),

(6.2)

m

z , , K және m -ге тәуелді болатын
Мұндағы, Ak және Bm –
k, i m
тұрақтылар. Шектелген реакцияны білу үшін тұйық контурлы жүйенің
полюстері s жазықтықтың сол жақ бөлігінде жатуы қажет. Сондықтан кері
байланысты жүйенің тұрақты болуының қажетті және жеткілікті шарты
жүйелік ауысу функциясының барлық полюстерінде теріс нақты бөлігі болуы керек. Жүйе тұрақты болады, егер ауысу функциясының барлық
полюстері s жазықтықтың сол жақ бөлігінде жатса. Жүйе тұрақсыз болады, егер де барлық түбірлер s жазықтықтың сол жақ бөлігінде жатпаса.
Егер сипаттамалық теңдеудің жай түбірлері барлық түбірлерімен сол жақ
жазықтықтың жорамал осінде жатса, тұрақты шығыс шектелген кіріске
арналған тербелісті сақтап тұрады; егер болмаса, жиілігі j -осьтің
түбірлерінің магнитурасына тең болатын синусойда болады. Бұл жағдайда
шығыс шектелген болады. Мұндай жүйені мардымсыз тұрақты деп атайды,
себебі тек кейбір шектелген кірістер ғана шектелмеген шығысты тудырады.
Тұрақты жүйе үшін сипаттамалық теңдеудің s жазықтығының оң бөлігінде,
кем дегенде, бір түбірі болады. Бұл жағдайға шығыс кез келген кіріске шектелмеген болады.
Мысалы, егер тұйық контурлы жүйенің сипаттамалық теңдеуі мынадай болса,
(s 10)(s2 16) 0,
4 -ке тең
онда жүйе мардымсыз тұрақты деп аталады. Егер жүйе жиілігі
синусоидамен берілсе, шығыс шектелмеген болады.
Кері байланысты басқару жүйесінің тұрақтылығына көзімізді жету
үшін, q(s) сипаттамалық көпмүшелігінің түбірлерін анықтауымыз керек,
бірақ ең маңызды сұрақ «бұл жүйе тұрақты ма?». Егер осы сұраққа жауап
беру үшін сипаттамалық теңдеудің түбірлерін есептесек, біз көптеген
мәліметтерге қол жеткіземіз. Сондықтан тұрақтылық сұрағына жауап
беретін бірнеше әдіс ойлап табылды: s жазықтық әдісі (1), j жазықтығының
жиілік әдісі (2), уақыт облысының әдісі (3). j -жазықтығының жиілік
әдісі 9-тарауда талқыланған, ал уақытты облыс әдісі 6.4-бөлімде
қарастырылған.
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6.4-сурет. М2 робот энергия жағынан тиімді, бірақ басқа жобаларға қарағанда тұрақсыз
(профессор Джил Прам, Олин коледжі)

Бүкіл әлемде жобамен 1 млн-дай робот бар [10]. Роботтардың
мүмкіндіктері артқан сайын, оның қызметтегі саны өсе береді. Әсіресе,
ең қызығы адам сипаттамасы бар роботтар болып табылады. Іс-әрекетке
және қимылға бейім роботтар 1990 жылдар соңына қарай пайдалануға
берілді. 6.4-суреттегі М2 роботы энергия үнемшіл, бірақ басқа энергияны көп қолданатындарға қарағанда тұрақсыз болып табылады. М2 роботын анығырақ қарасақ, оның тұрақсыз екенін байқауға болады және оған
жүру әрекетін жасау үшін қосымша басқару керек екені айқын. Келесі
бөлімдерде, сипаттамалық жүйелердің түбірлерін тікелей есептемейақ, жүйенің тұрақтылығын анықтау үшін біз Раус-Гурвиц тұрақтылық
критерийін қарастырамыз.

6.2 РАУС-ГУРВИЦ ТGРАТЫЛЫ КРИТЕРИЙІ
Тұрақтылықты талқылау және анықтау көптеген инженерлердің
қызығушылығын тудырды. Алғаш болып Максвелл мен Вишнеград-
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ский динамикалық жүйенің орнықтылығымен айналысты. 1800 жылдың
соңында А. Гурвиц және Э. Раусс тәуелсіз түрде сызықтық жүйенің
орнықтылығын зерттеу әдісін жария етті. Раусс-Гурвиц тұрақтылық әдісі
сипаттамалық теңдеулер жүйелерін қарастырған кезде орнықтылыққа жауап береді. Лапласс айнымалысында сипаттамалық теңдеу мынадай түрде
жазылады:
(s) q(s) an sn an 1sn 1 ... a1s a0 0.
(6.3)
Жүйе тұрақтылығын орнату үшін q(s) -тің түбірлері оң жарты s
жазықтығында жататынын анықтап алу қажет. Егер 6.3-теңдеуі мына
жіктеу түрінде жазылса
an (s r1 )(s r2 )...(s rn ) 0,
(6.4)
мұндағы, ri i -ші сипаттамалық теңдеу түбірі.
Көбейткіштерді бір-біріне көбейтіп, мынаны аламыз:
q(s)

an sn

an (r1

an (r1r2
an (r1r2r3

r2r3

... rn )sn

r2
r1r3

...)sn

r1r2r4

an ( 1)n r1r2r3

...)sn

rn

3

1

2

...

(6.5)

0.

Басқаша айтқанда n-ші теңдеу үшін мынаны аламыз:
q(s) an sn an (барлық түбірлер қосындысы) sn 1
an (түбірлер көбейтіндісінің 2-де 1 рет қосындысы) sn 2
an (түбірлер көбейтіндісінің 3-те 1 рет қосындысы) sn 3 … an ( 1)n
(барлық n түбір қосындысы) =0 (6.6)
(6.5) теңдеуіне қарап байқайтынымыз, егер барлық түбірлер сол жақ
жазықтықта жатса, онда көпмүшенің барлық коэффициенттері бірдей таңбада
болады. Сонымен қатар орнықты жүйе болу үшін барлық коэффициенттер
нөлге тең болмауы керек. Бұл талап қажетті, бірақ жеткілікті емес. Яғни, біз
бірден жүйе орнықсыздығын білеміз, егер олар қанағаттандырылмаса. Ал
егер олар қанағаттандырса, біз жүйе тұрақтылығын орнату үшін ары қарай
жылжимыз. Мысалы, мынадай сипаттамалық теңдеуді қарастырайық,
q(s) (s 2)(s2 s 4) (s3 s2 2s 8),
(6.7)
жүйе орнықсыз және көпмүше оң коэффициенттерге ие.
Раусс-Гурвиц критерийі сызықтық жүйенің қажетті және жеткілікті
критерийі болып табылады. Бұл әдіс детерминант бойынша алғаш
жасалған, бірақ біз ыңғайлы массивті қолданамыз. Раусс-Гурвиц критерийі
сипаттамалық теңдеудің талдауына негізделген.
an sn

an 1sn

1

...

a1s

a0

0

(6.8)
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массивті немесе жоспарланған түрде
sn
s

n 1

an an 2 an 4 ...
an 1 an 3 an 5 ...

Сосын график қатарын толтырамыз,
s an an
n 1
s an 1 an
sn 2 bn 1 bn
sn 3 cn 1 cn
s0 hn

2
3
3
3

an
an
bn
cn

4
5
5
5

1

мұндағы,
bn

an 1an
1

an
bn

ñn

an an

2

3

1

3

1

1 an
an 1 an 1

1 an
an 1 an 1

an
an

1 an 1
bn 1 bn 1

an
bn

4

an
an

2

,

3

,

5

3

,

3

Массив элементтерін есептеу алгоритмі анықталуына немесе bn 1 теңдеу
формасына негізделген.
Раусс-Гурвиц критерийі оң нақты бөлігімен q(s) -тің түбір саны Раусс
массивінің бірінші бағанындағы таңба ауысуына тең болады. Бұл критерий
жүйе тұрақты болу үшін бірінші бағанда ешқандай өзгеріс болмау керектігін
талап етеді. Бұл талап қажетті және жеткілікті болып табылады.
Массивтің бірінші бағанының конфигурациясы немесе төрт әр түрлі
жағдайы қарастырылған болу керек; және олардың әрқайсысы жеке
қарастырылуы керек; және массив есебінің модификациялық процедурасында сәйкестендірілуі талап етіледі: (1) бірінші бағанда ешқандай элемент
нөлге тең болмауы керек; (2) бірінші бағанда нөл болып бірақ қатардың
басқа элементері, яғни бірінші бағанда нөлдері бары нөл болмау керек; (3)
бірінші бағанда нөлдер болып, сонымен қатар нөлдері бар қатардың басқа
элементтері де нөл болу керек; (4) үшінші жағдайда, бірақ j -осінде
қайталанбалы түбірмен бірге.
Әр жағдай үшін осы әдісті түсінуге үшін бірнеше мысалдар қарастыратын
боламыз.
1-жағдай. Бірінші бағандағы ешқандай элемент нөлге тең емес.

Сызықты кері байланыс жүйесінің тұрақтылығы

523

6.1-МЫСАЛ. Екінші ретті жүйе
Мынадай екінші ретті жүйенің сипаттамалық теңдеуін қарастырайық:
a2 s2

a1s

s2 a2
s1 a1
s0 b1

a0
0,
0

q(s)

a0 .

Раусс массивін былай жазамыз:

мұндағы
b1

1 a2
a1 a1

(0)a2

a1a0

a1

a0
0

a0 .

Сондықтан екінші ретті жүйе үшін талабымыз жай ғана барлық коэффициенттер оң және немесе барлық коэффициенттер теріс болу керек.
6.2-МЫСАЛ. Үшінші ретті жүйе
Мынадай үшінші ретті жүйенің сипаттамалық теңдеуін қарастырайық:
a3 s3

q(s)

a2 s2

a1s

a0 .

Раусс массивін былай жазамыз:
s3 a3
s2 a2
s1 b1
s0 c1

a1
a0
,
0
0

мұндағы,
b1

a2 a1

a0 a3
a2

және ñ1

b1a0
b1

a0 .

Үшінші ретті жүйе тұрақты болу үшін коэффициенттері оң және
a2 a1 a0 a3 болуы қажетті және жеткілікті. a2 a1 a0 a3 жағдайда және s
жазықтығы жорамал осьтегі бір топ түбірлер болған жағдайда нәтиже мардымсыз тұрақты болады. Бұл шектік жағдай 3-жағдайға ұқсас, себебі
a2 a1 a0 a3 болған кезде бірінші бағанда нөл болады. Бұл 3-жағдай
шеңберінде талқыланады.
Сипаттамалық теңдеудің ең соңғы мысалы ретінде нәтижесінде
бірінші қатарда нөлдік элементі болмайтындай етіп, мына көпмүшелікті
қарастырайық,
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q(s)

(s 1

j 7)(s 1

j 7)(s

s3

3)

s2

2s

24.

(6.9)

Көпмүше барлық қажетті шарттарды қанағаттандырады, себебі барлық
коэффициенттері бар және оң. Сондықтан Раусс массивін қолдана отырып,
мынаны аламыз:
s3 1
2
s2
s1
s0

1 24
.
22 0
24 0

Себебі бірінші бағанда таңбадан екі өзгеріс болады, q(s) -тің екі түбірі оң
жарты жазықтықта жататынын анықтаймыз және біздің алдын ала
біліміміз белгіленеді.
2-жағдай. Бірінші бағанада нөл жоқ, ал кейбір нөлді қамтитын
жолдың басқа элементтері бірінші бағанада нөлге тең. Егер массивтің бір
элементі нөлге тең болса, онда массивтің соңында нөлге ұмтылатын үлкен
емес оң санымен орын ауыстыруы мүмкін. Мысалы, келесі сипаттамалыық
көпмүшелікті қарастырайық:
q(s) s5 2s4 2s3 4s2 11s 10.
(6.10)
Онда Раус массиві мынадай болады:
s5 1
s4 2
s3
s2 c1
s1 d1
s0 10

2 11
4 10
6 0
.
10 0
0
0

0
0

мұндағы,
c1

4

12

12

,

d1

6c1

10
c1

6.

Бірінші болғанда үлкен теріс санның әсерінен екі өзгеріс белгісі
бар. Соның әсерінен жүйе орнықсыз болып табылады және екі түбір
жазықтықтың оң бөлігінде жатады.
6.3-МЫСАЛ. Орнықсыз жүйе. 2-жағдайдағы соңғы мысал ретінде
келесі сипаттамалық көпмүшені қарастырайық.
q(s)

s4

s3

s2

s

K,

(6.11)
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мұндағы, K күшейту шамасын табу шектік орнықтылыққа әкеледі. Бұдан
Раус массиві мынадай болады:
s4 1
s3 1
s2

1
1
K

K
0
0,

s1 c1
s0 K

0
0

0
0

мұндағы,
K

c1

K

.

Осылайша, К-ның нөлден үлкен кез келген шамасы үшін жүйе
орнықсыз болып табылады. Оның үстіне бағанның соңғы мүшесі К-ға
тең болғандықтан, К-ның теріс мәндері орнықсыз жүйеге әкеледі. Бұдан
шығатыны жүйе К-ның барлық мәндері үшін орнықсыз.
3-жағдай. Бірінші бағанада нөл бар, ал нөлді қамтитын бағанның
басқа элементтері де нөлге тең. 3-жағдай бір қатардағы барлық элементтер
нөлге тең болған кезде немесе баған нөлге тең жалғыз элементтен тұрған
кезде болады. Бұл жағдай S жазықтығында симметриялы орналасқан
ерекшелігі бар көпмүшелік кезінде туындайды. Осылайша 3-жағдай фак)(s
) немесе (s j )(s j ) болған кезде болады. Бұл проблеторлар (s
ма U (s) көмекші көпмүшелігін қолдану арқылы жойылды. Көмекші
функцияның реті әрдайым симметриялы түбірлер жұбының санын
көрсетеді. Бұл әдісті құру үшін үшінші ретті жүйенің сипаттамалық
көпмүшелігін қарастырайық.
q(s) s3 2s2 4s K,
(6.12)
мұндағы, K – контурдың күшейту реттеуші коэффициенті. Онда Раус
массиві мынадай болады:
1
2

s3
s2
s1
s0

8

4
K
K

2
K

0

.

0

Біз тұрақты жүйе үшін 0 K 8 болуын талап етеміз. K 8 болғанда,
бізде j – осінде 2 түбір және орнықтылықтың шектік жағдайы бар бола-
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ды. K=8 болған кездегі нөлдердің қатарын алатынымызды ескерейік. U s
көмекші көпмүшелігі нөлдердің бағанының теңдеуі болып табылады. Бұл
2
жағдайда нөлдердің бағандарының теңдеуі s бағанасынан алынады. Бұл
баған S -тің жұп дәрежелі коэффициенттерін қамтиды және біз мынаны
аламыз:

U (s)

2s2

Ks0

2s2

8

2(s2

4)

2(s

j2)(s

j2)

(6.12)

U(s) көмекші көпмүшелігі шынымен де сипаттамалық көпмүшеліктің
факторы болып табылатынын көрсету үшін q s -ті U s -ке бөлейік:
1
s 1
2
(2s2 8) s3 2s2 4s 8
s3

4s
2

2s
2s2
K

8
8

.

8 болғанда сипаттамалық көпмүшеліктің факторы мынадай бола-

ды:
q(s) (s 2)(s j2)(s j2).
(6.14)
Жауаптың шектік жағдайы тиімсіз болып табылады.
4-жағдай. j осіндегі сипаттамалық теңдеудің еселі түбірлері. Егер де
j осінің сипаттамалық теңдеудің түбірі жай болса, жүйе орнықты да,
орнықсыз да болмайды; оның орнына басым емес синусоидалық режимі бар
осінің түбірлері
болғандықтан, мәнсіз орнықты деп аталады. Егер j
) формасымен бірге орнықсыз болады.
қайталанса, жүйе жауабы t sin( t
Раус-Гурвиц критерийі орнықсыздықтың бұл формасын аша алмайды [20].
Келесідей сипаттамалық көпмүшелігі бар жүйені қарастырайық:
q(s) (s 1)(s j)(s j)(s j)(s j) s5 s4 2s3 s 1.
Раус массиві келесідей болады:
s5 1 2 1
s4 1 2 1
s3
0
,
2
s 1 1
0
s1
s0 1
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0 . Таңба ауысуының жоқ екеніне мән беріңіз. Ол жүйенің
мұндағы,
) s2 қисығындағы көмекші
орнықсыздығын қате көрсетеді. t sin( t
2
4
көпмүшелік s 1 -ге тең және s қисығындағы көмекші көпмүшелік
4
2
2
2
s 2s 1 (s 1) -на тең. Бұл j осіндегі еселі түбірлерді көрсетеді.
6.4-МЫСАЛ. j осіндегі түбірлермен бірге бесінші ретті жүйе келесі
сипаттамалық көпмүшелікті қарастырайық.
q(s) s5 s4 4s3
Раус массиві мынадай болады:
s5
s

24s2

1
1
20
21
0

4

s3
s2
s1

3s

63.

(6.15)

4
3
24 63
60 0 .
63 0
0
0

Бұдан көмекші көпмүшелігі мынадай болады:
U (s)

21s2

63

21 s2

3

21(s2

j 3)(s

j 3),

(6.16)

Бұл жорамал осьтегі 2 түбірді көрсетеді, қалған түбірлерді зерттеу үшін
көмекші көпмүшелік арқылы бөлеміз және мынаны аламыз:
q(s)
s2 3

s3

s2

s

21.

Бұл теңдеу үшін Раус массивін құрып, мынаны аламыз:
s3 1
1
s2
1

s

1 21
.
20 0
21 0

s0
Бірінші болғандағы таңбаның ауысуы оң жазықтықтағы екі түбірдің
бар болуын нұсқайды, ал жүйе орнықсыз. Оң жазықтықтағы түбірлер
s
1 j 6 болып табылады.
6.5-МЫСАЛ. Біріктіруді басқару
Үлкен біріктірулер бүгінгі автозаводтарда қолданылады. Біріктіру басы
авто тұлғасының әр түрлі позицияларына орын ауыстырады. Біріктіру басы
жүйесінің жиынтық сұлбасы 6.5-суретте көрсетілген. Жүйе орнықты болатын К және а-ның диапазонын анықтау. Сипаттамалық теңдеу мынадай:
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1
4
Бұдан, q(s) s
мынаны аламыз:

G (s)

6s3

K (s a)
s(s 1)(s 2)(s

1

11s2

(K

6)s

0.

3)

0 . Раус массивін құрып

Ka

s4 1
Ka
11
s3 6 K 6
s2 b3
,
Ka
1
s c3
s0 Ka
60

мұндағы, b3

K
6

,

c3

b3 (K

6)
b3

6 Ka

. c3 коэффициенті К және а-ның

диапазонын орнатады және b3 К коэффициентінің 60-тан төмен болуын талап етеді. c3 0 талап етіп келесіні аламыз:
(K 60)(K 6) 36 Ka 0.
а оң болған кезде К мен а арасындағы талап етілген қатынас мынадай:
(60

a

K )(K
36 K

6)

Бұдан егер K 40 болса, a 0.639 болуын талап етеміз. n-ші ретті
жүйенің сипаттамалық теңдеуінің жалпы формасы мынадай:
sn

an 1sn

1

an 2 sn

2

...

a1s

6.5-сурет. Біріктіру басын позициясын басқару

6.1-кесте. Раус-Гурвиц орны>тылы> критерийі.
n

сипаттамалық теңдеу

критерийі

2

s2

bs 1

b

3

s3

bs2

cs 1

4

s4

bs3

cs2

0

bc 1

0

ds 1

0

0

bcd

0
d2

b2

0

n
n

0.
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s5

bs4

cs3

ds2

es 1

6

s6

bs5

cs4

ds3

es2

Ескерту. Теңдеулер

ï
ï

0

bcd

fs 1

(bcd

b
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d2

b2 e

d2

bf

0

b 2 e) e

b2 c

bd

bc2 f

f2

bfe

cdf

0

арқылы нормаланады.

ï

Біз ï арқылы бөлеміз және төмендегі сипаттамалық теңдеудің форма*
s / n -ді қолданамыз.
сын нормалау үшін s
s* n
Мысалы, 8

3
n

bs* n

1

cs* n

2

... 1

0.

бөлу арқылы біз төмендегі теңдеуді аламыз:
s3

5s2

2s

8

0

Сөйтіп келесіні аламыз:
s3
3
n

5 s2
2 n2

2 s
4 n

1

0,

2.5s*2

0.5s*

1

0,

немесе
s*3

*
s / n . Бұл жағдайда b 2.5 және c 0.5 сипаттамалық
мұндағы, s
теңдеудің нормаланған формасын қолдану арқылы, 6.1-кестеде берілгендей
алтыншы ретті сипаттамалық теңдеуге дейін орнықтылық критериін
қосамыз. bc 1.25 және жүйе тұрақты екенін ескеріңіз.

6.3 КЕРІ БАЙЛАНЫСТЫ БАСАРУ ЖЙЕСІНІ АТЫСТЫ
ОРНЫТЫЛЫ@Ы
Раус-Гурвиц критерийін қолданып орнықтылықты тексеру орнықтылық
туралы сұрақтың тек аз бөлігіне ғана жауап береді. Раус-Гурвиц критерийі
S жазықтығының оң бөлігінде жататын сипаттамалық теңдеудің
түбірлерінің кез келгенін анықтау жолымен жүйенің абсолютті
орнықтылығын белгілейді. Алайда, егер жүйе Раус-Гурвиц критериін
қанағаттандырса және ол орнықты болса, онда қатыстық орнықтылықты
орындау керек, яғни сипаттамалық теңдеудің әрбір түбірінің қатыстық басылуын зерттеу қажет. Жүйенің қатыстық орнықтылығы әрбір түбірдің
нақты бөлігіне қатысты немесе түбірдің жұбына байланысты өлшенетін
қасиет түрінде анықталуы мүмкін. Осылайша r2 түбірі 6.6-суретте
көрсетілгендей, r1 , r1 түбірлеріне қарағанда тұрақты жүйенің қатыстық
орнықтылығы әрбір комплекс түбірлер жұбының басыңқы коэффициенті
терминінде анықталуы мүмкін.
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Осылайша әрбір түбірдің қатыстық-орнықтылығын зерттеу қажетті,
себебі 5-тарауда анықталғандай S жазықтығында тұйық контурлы полюстің
орналасуы жүйенің өнімділігін анықтайды. Осылайша q s сипаттамалық
көпмүшелігін алу және қатыстық орнықтылықты анықтаудың бірнеше
әдісін қарастыру өте маңызды.

6.6-сурет. S жазықтықтағы түбірдің орналасуы

Сипаттамалық теңдеудің түбірлерінің орналасуы бойынша алынған
жүйенің қатыстық орнықтылығына байланысты S жазықтықты
қолданудың бірінші әдісі қатыстық орнықтылықты анықтау үшін Раус-Гурвиц критерийін кеңейтуді қажет етеді. Бұл Раус-Гурвиц критерийін қолдану
үшін S жазықтықтығының осін жылжытатын айнымалыларды ауыстыруды қолдану көмегімен жасалады. 6.6-суретті қолдану арқылы S
жазықтықтығының вертикаль осінен
1 -ге қарай жылжыту аралас осьте
пайда болатын r1 , r1 түбірлеріне әкеледі. Вертикаль осьті ауыстырудың
дұрыс шамасын сынау және қате базис әдісімен табылу керек. Онда бесінші
ретті q s көпмүшелігінің шешімінсіз r1 , r1 басым түбірдің нақты бөлігін
таба аламыз.
6.6-МЫСАЛ. Ось бойынша жылжыту
Қарапайым үшінші ретті теңдеуді қарастырайық:
q(s)

s3

4s2

6s

4.

(6.17)

Бірінші сынақ ретінде айталық sn s 1 / 2 болсын және бірінші
бағанда нөлі жоқ Раус массивін аламыз деп ескерейік. Алайда sn ауыстырушысы s+1-ге тең деп орнатқан соң
(sn

1)3

4(sn

1)2

6(sn

Раус массиві мынадай болады:

1)

4

sn3

sn2

sn

1.

(6.18)
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sn3 1
sn2 1
sn1 0
s0 1
n

531

1
1
0
0

Мұнда, мына көмекші көпмүшелік арқылы алынатын
U (sn )

sn2

1

(sn

j)(sn

j)

(s 1

j)(s 1

j).

(6.19)

жорамал аралас осьте түбірлер бар.
Қатыстық орнықтылықты анықтау үшін S жазықтық осін жылжыту өте пайдалы әдіс болып табылады, әсіресе тұйық комплекс түйіндес
түбірлердің бірнеше жұбы бар жоғары ретті жүйе үшін де өте қолайлы.

6.4 АЙНЫМАЛЫСЫ БАР СИПАТТАМАЛЫ ЖЙЕНІ
ТGРАТЫЛЫ@Ы
Графтың моделі бойынша құрылатын жүйенің тұрақтылығы оңай орнатылады. T(s) кіріс-шығыс функциясымен бірге жүйенің тұрақтылығын
T(s) басым көпмүшелігін талдау бойынша анықталуы мүмкін. Бұдан егер
ауыстыру функциясы мынадай болып жазылса,
P(s)
,
q(s)
Онда жүйенің тұрақтылығы q s -тің түбірі арқылы беріледі, мұндағы
P s және q s S -тегі көпмүшелік.
q s көпмүшелігі нөлге тең болған кезде, сипаттамалық теңдеу болады.
Сипаттамалық теңдеудің түбірлері S жазықтықтың сол жағында жатуы керек. Сондықтан жүйенің тұрақтылығын орнату үшін біз сипаттамалық
теңдеуді зерттейміз және Раус-Гурвиц критерийін қолданамыз. Егер біз
қарастырып отырған жүйе графтың сигнал-моделі түрінді көрсетілсе, онда
графтың анықтауышын бағалайтын сипаттамалық теңдеу аламыз. Егер
жүйе модельдің жиынтық сұлбасы бойынша көрсетілген болса, онда
жиынтық сұлба әдісін қолданып сипаттамалық теңдеуді аламыз. Осы
әдістерді құру үшін 3.2 мысалдағы жүйенің тұрақтылығын қарастырайық.
T(s)

6.7-МЫСАЛ. Жүйенің орнықтылығы
3.2-мысалда қарастырылған T s ауыстыру функциясы мынадай:
T(s)

2s2 8s 6
.
s3 8s2 16s 6

Бұл жүйенің сипаттамалық көпмүшелігі төмендегідей болады:

(6.20)
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q(s)

s3

8s2

16s

6.

(6.21)

Сипаттамалық көпмүшелікті граф ағысы моделі немесе жиынтық сұлба
моделі бойынша оңай алуға болады. Бұны 3.11-суретте немесе 3.13-суреттен
көруге болады. Раус-Гурвиц критериін қолданып жүйенің тұрақты екенін
анықтадық және q s -тің барлық түбірлері S жазықтықтың сол жағында
жатады. Біз үнемі граф ағыны немесе жиынтық сұлба моделін
дифференциалдық теңдеулер жағынан анықтаймыз. Біз граф ағынының
(s) анықтауышы бойынша сипаттамалық теңдеуді алу арқылы жүйенің
орнықтылығын анықтау үшін граф ағыны әдісін қолдана аламыз. Оның
үстіне біз сипаттамалық теңдеуді анықтау үшін қысқартылған жиынтық
сұлбаны қолдана аламыз. Осы әдістерді құру бұл әдістерді түсінуге
көмектеседі.
6.8-МЫСАЛ. Екінші ретті жүйенің орнықтылығы
Екінші ретті жүйе екі бірінші ретті дифференциалдық теңдеулермен
өрнектеледі:
x1
3x1 x2 , x2
1x2 Kx1 Ku,
мұндағы қателік нотация бірінші туындыны көрсетеді және U(t) кіріс болып табылады.

6.7-сурет. (a) 6.8-мысалдағы айнымалысы бар сипаттамалық теңдеудің граф ағысы
моделі (b) модельдің жиынтық сұлбасы
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Бұл дифференциалдық теңдеулердің жиынының граф ағыны моделі
6.7(a)- суретте көрсетілген және жиынтық сұлба моделі 6.7(b)-суретте
берілген. Мейсон сигнал өту формуласын қолданып үш контурды алайық:
L1

s 1 , L2

3s 1 ,

Ks 2 ,

L3

мұндағы, L1 және L2 жалпы түйінді жіктелмейді. Осылайша анықтауыш
мынадай болады:
1 (L1

L2

L3 )

1 (s

L1 L2

1

1

3s

Ks 2 )

( 3s 2 ).

s2 -қа көбейтіп сипаттамалық теңдеуді аламыз:
s2 2s (K 3) 0.
Барлық коэффициенттер оң болуы керек және орнықтылық үшін K 3
болуын талап етеміз. Осы сияқты талдау жиынтық сұлба қолданумен
өткізіледі. Тұйық екі кері байланысты контур 6.7(b)-суретте көрсетілгендей
екі ауыстыру функциясына әкеледі:
G1 (s)

1
s 1

, G2 (s)

1
s

3

,

Тұйық контурлы ауыстыру функциясы мынадай болсын:
KG1 (s)G2 (s)
.
1 KG1 (s)G2 (s)

T(s)

Осылайша, сипаттамалық теңдеу төмендегідей болып табылады:
(s)

1

KG1 (s)G2 (s)

0,

немесе
(s) (s 1)(s 3) K s2 2s (K 3) 0.
Бұл график әдісін қолданып алынған нәтижені нақтылайды.
Сипаттамалық теңдеуді векторлы дифференциалдық теңдеулер арқылы
алу әдісі жүйенің шешімі экспоненциалды функция екеніне негізделген.
Кіріс сигналы жоқ векторлық дифференциал мынадай болады:
õ Ax,
(6.22)
мұндағы, x – сипаттамалық вектор. Шешім экспоненциалдық формада болады және
тұрақтысын x (t) k0e t формасындағы бір сипаттама үшін
i
жүйенің шешімі түрінде белгілейміз. i -ді сипаттамалық түбірлер немесе
i
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сипаттамалық теңдеудің түбірлеріне сәйкес жүйенің меншікті мәні деп атаймыз. Егер де біз x k
деп белгілеп және (6.22) теңдеуге қойып
ke

t

Ake t ,

(6.23)

немесе
õ Ax.
(6.24)
(6.24) теңдеуін мына түрде қайтып жаза аламыз:
( I A)x 0,
(6.25)
Мұндағы, І – бірлік матрица және нөл матрицасына тең. Бұл теңдеулер
жүйесінің тривиальді емес шешімі болады, сонда және тек конус ғана егер
анықтауыш нөлге айналса, яғни
det( I A) 0.
(6.26)
n-ші ретті теңдеудің бағалауы нәтижесіндегі анықтауыш сипаттамалық
теңдеу болып табылады және жүйенің орнықтылығы оңай орнатылуы
мүмкін. Қайтадан осы әдісті құру үшін 3.3-мысалда көрсетілген үшінші
ретті жүйені қарастырайық.
6.9-МЫСАЛ. Тұйық таралған жүйе
Таралған жүйенің векторлық дифференциал теңдеуі (3.63) теңдеуде
берілген және мынадай етіп қайта жазуға болады:
0
0 x
0

dx
dt

1 0
0 1
0 0

u1
.
u2

Бұдан соң сипаттамалық теңдеу мынадай болады:

det( I

A)

det

det

0 0
0
0
0 0

0
0
0
0
0

Осылайша жүйенің сипаттамалық теңдеуін анықтаймыз және ол граф
õ2 интегралынан õ3
ағысы әдісі бойынша (3.65)-теңдеудегімен бірдей õ1
0 қосымша түбірі және õ3 басқа
-ті анықтаудың нәтижесінде алынған
0 түбірі õ3 -ке байланысқан
айнымалыларға әсер етпейді. Осылайша
0,
0
интеграцияны көрсетеді. Сипаттамалық теңдеу жүйе
болған кезде тұрақты болатынын көрсетеді. Басқа мысал ретінде 3.4-мысал-
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да суреттелген айналдырылған маятникті қарастырайық. Матрицаның
жүйесі мынадай болады:

A

0
0
0
0

1
0
0
0

0
mg / M
0
g /l

Сипаттамалық теңдеу келесі түрдегі ( ²
мүмкін:
1
det

0
0
0

0
0

0
mg / M
g /l

0
0
1
0

0
0
1
0

À) анықтауышынан алынуы

2

g
l

2

2

g
l

0.

0 жағдайында екі теңдеуді көрсетеді:
Сипаттамалық теңдеу
g / l және
g / l . Осылайша жүйе тұрақты емес себебі
g / l кезінде жазықтықтықтың оң жағында түбір бар.
0
болғандағы екі түбірде шенелмеген жауапқа әкеледі.

6.5. ЖОБАЛАУ МЫСАЛДАРЫ
Біз бұл секцияда екі мысал келтіреміз. Бірінші мысал шынжыр табанды транспорт құралын басқару есебі болып табылады. Бұл бірінші мысалда есептің орнықтылығын Раус-Гурвиц орнықтылық критерийін қолданып
шешеміз және шығыс екі кілттік жүйе параметрін таңдау болып табылады. Екінші мысалда роботты реттеуші мотоцикл есебінің тұрақтылығын
және жобалау процесі кезінде іріктеу үшін Раус-Гурвиц кртиерийі қалай
қолданылатыны қарастырылады.
6.10-МЫСАЛ. Бұрылысты басқаратын шынжыр табанды машина
Шынжыр табанды транспорт құралының бұрылысты басқаруының
жобасы екі параметрдің бірін таңдауды қажет етеді [8]. 6.8-суреттегі (a)
пунктіндегі көрсетілген жүйе (b) пунктінде көрсетілген модельге ие.
Автокөлікті бұру үшін екі жүйе әр түрлі жылдамдықпен жұмыс жасайды.
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6.8-сурет. (a) екі транспорт құралының бұрылысы басқару жүйесі (b) жиынтық сұлба

Жүйе тұрақты болатындай және пилобейнелі кіріс үшін стационар
қателік 24 %-ға тең не аз болатындай К және а мәндерін таңдау керек.
Кері байланысты жүйенің сипаттамалық теңдеуі мынадай болады:
1

Gc G (s)

0

немесе
1

K (s a)
s(s 1)(s 2)(s

5)

0.

(6.27)

Осылайша,
s(s 1)(s

2)(s

5)

K (s

a)

0,

немесе
s4

8s3

17s2

(K 10)s Ka 0,
(6.28)
аламыз.
К үшін тұрақты аймақты анықтау үшін Раус массивін былай орнатамыз:
s4 1
17
Ka
3
s 8 K 10 0
s2 b3
,
Ka
s1 c3
s0 Ka
мұндағы
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b3

126 K
,
8

c3
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b3 (K

10)
b3

8 Ka

.

Бірінші бағанның элементтері оң болу үшін Ka , b3 , c3 оң болуын талап
етеміз. Осылайша біз мынаны талдап етеміз:
K 126
Ka 0,
(K 10)(126

(6.29)
K)

64 Ka

0.

6.9-сурет. Тұрақтылық аймағы

K>0 үшін тұрақтылық аймағы 6.9-суретте көрсетілген. r (t)
қадамдық кіріс үшін стационар қателік
ess A / Kv
мұндағы,
Kv lim sGc G Ka / 10.
s

At, t

0

0

Осылайша
ess

10 A
.
Ka

(6.30)

ess , А-ның 23.8 %-на тең болған кезде Ka=42 деп талап етеміз. Бұл 6.9-суретте көрсетілгендей, K=70 және a=076 болғанда тұрақтылық аймағындағы
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іріктелген нүктелер арқылы сәйкес келуі мүмкін. Басқа сәйкес жоба K=50
және a=0.84 болған кезде болады. Біз Ka=42 теңдеуін қанағаттандыратын
К мен а-ның мүмкін комбинацияларының жұбын есептей аламыз және
тұрақтылық аймағындағы бұл жұптар тиімді жобалық шешім болады.
Алайда К мен а-ның барлық белгіленген мәндері де тұрақтылық аймағында
жатпайды. К мәні 126-дан аспайтынына мән беріңіз.
6.11-МЫСАЛ. Роботты-реттелетін мотоцикл
6.10-суретте көрсетілген роботты-реттелген мотоциклді қарастырайық.
Мотоцикл тура жол бойынша v тұрақты жылдамдықпен қозғалады.
мотоциклдің симметриялы жазықтығы мен вертикаль
Айталық
жазықтығының арасындағы бұрыш болсын. d бұрышы нөлге тең:
0
d (s)

6.10-сурет. Робот реттеуші мотоцикл

Бұл мысалда көрсетілген жобалау элементтері 6.11-суретте сипатталған.
Раус-Гурвиц критерийін қолданып, тұйық орнықтылық жағдайында
реттеуіштің күшейту шамасын анықтауда мүмкіндік береді.
Реттеуіш шама мынадай болып табылады.
Басқару шамасы
Мотоциклды вертикаль жағдайда басқару, бұзылу болған жағдайда
орнатылған позицияны қамтамасыз етеді.
Реттеуді басқаратын айнымалы мынадай болады.
Реттелетін айнымалы
вертикалі бойынша мотоцикл позициясы. Бұл жерді біздің назарымыз өтпелі сипаттамаға емес, тұрақтылыққа аударылатын болғандықтан,
басқару сипаттамасы тек қана тұрақтылықпен байланысты. Өтпелі сипат-
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тамалар тұрақтылықтың барлық сұрақтарын зерттеп болған соң барып
шешілетін сұрақ болып табылады.
Жобаны басқару спецификациясы мынадай.
Жобалау спецификациясы
Роботталған мотоциклдің негізгі компоненттері мотоцикл, робот,
реттеуші және кері байланысты өлшеу болып табылады. Бұл тараудың
негізгі тақырыбы модельдеу емес, сондықтан мотоциклдің динамикалық
моделін дамытуға тырыспаймыз. Оның орнына басқалардың жұмысына
мән береміз. Мотоцикл моделі былай беріледі:
G (s)

1
s2

,

(6.31)

1

2
мұндағы, 1 g / h, g 9.806m / s және h жердегі тартылыс күшінен мотоцикл биіктігі. Мотоцикл s
1 болған кезде полюспен бірге тұрақсыз.
Реттеуші төмендегі теңдеумен берілсін:
2
3s
,
Gc (s)
(6.32)
s 1

6.11-сурет. Осы роботталған мотоцикл мысалына байланысты жобалау жүйесін басқару
элементтері
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мұндағы,
2

v2 / (hc)

және
vL / (hc)
3
Мотоциклдің қозғалу жылдамдығы v – арқылы белгіленеді және
с дөңгелектік база (дөңгелектің центрінің арақашықтығы). L ұзындығы
дөңгелектің алдыңғы осі мен мотоциклдің тартылыс центрінің арасындағы
арқылы белгіленеді.
горизонталь арақашықтық. Реттеушінің уақыты
Бұл термин реттеушінің реакциясының жылдамдығын көрсетеді. Кіші шамалар реакциясының жылдамдығының өсуін білдіреді. Көптеген
қысқартылған болжамдар (6.31) және (6.32)-теңдеулердегі қарапайым ауыстыру функциясының моделін алу үшін қажетті. Басқару рөлді бұру жолымен жүзеге асады. Алдыңғы дөңгелектің вертикаль бойынша айналуы
ауыстыру функцияларында анық емес болып табылады. Оның үстіне, ауыстыру функциялары алға қарай қозғалыстың жылдамдығын реттейтін
жүйенің басқа басқару элементі болатындай тұрақты қозғалу жылдамдығы.
Номиналды реттеуші мотоцикл және робот реттеуші параметрлер 6.2-кестеде көрсетілген. Кері байланысты жүйенің компоненттерін жинақтау
конфигурация жүйесін береді, ол 6.12-суретте көрсетілген. Зерттеушілердің
көрсетуі бойынша робот реттеуші жиынтық (h, c, және L) физикалық
жүйенің ( ) – жұмыс шартының және тұрақты уақыт роботының функциясы болып табылады. Егер біз мотоцикл параметрін немесе жылдамдығын
физикалық тұрғыда өзгертсек, ешқандай параметр реттеуді қажет етпейді.
Шын мәнінде, бұл мысалда кері байланыс мақсатында реттегіміз келген параметрлер мыналар:
Түзетудің негізгі параметрін таңдау.
K p және KD кері байланысты шамалар
Түзетудің негізгі параметрлері үнемі алдыңғы жолда бола бермейді;
шын мәнінде жиынтық сұлбаның кез келген ішкі жүйесінде бар болуы
мүмкін. Біз тұйық контурлы жүйенің тұрақтылығын талдау үшін Раус-Гурвиц әдісін қолданғымыз келеді. K p және KD -ның қандай мәндері тұйық
жүйеге әкеледі? Бұл сұрақпен, номиналды жүйе үшін K p мен KD -ның
нақты мәндерін ескеріп қандай есеп қоя аламыз деген сұрақ байланысты
(яғни, 1 , 2 , 3 және номинал шамалар бар) және тұйық тұрақтылықты
сақтай отырып параметрлер қалай өзгереді?
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6.2-кесте. Физикалы> параметлер

1

9 1 / s2

2

2
2.7 1 / s

3

1.35 1 / s
1.09 m

h
V
L

2.0 m/s

с

1.36 m

1.0 m

6.12-сурет. Роботталған мотоциклдің кері байланысты жүйесінің жиынтық сұлбасы

(s) -тен (s) -ке өткізетін тұйық контурлы ауыстыру функциясы мынадай болып табылады:
d

2

T(s)

3

(s)

s

,

мұндағы,
(s)

s3

(1

KD

3

)s2

(KD

2

Kp

3

1

)s

Kp

2

1

.

Сипаттамалық теңдеу мынадай болады:
(s) 0
Біз жауап іздейтін негізгі сұрақ K p мен KD -ның қандай мәндерінде
(s) 0 сипаттамалық теңдеудің барлық түбірлері жазықтықтың сол
жағында жатады?
Біз келесі Раус массивін мынадай түрде құра аламыз:
KD 2 K p 3
s3
1
2 1
KD 3
Kp 2
s
1
a
s
1 Kp 2
1
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мұндағы
(1

KD

3

)(KD

Kp

2

3

1

)

(

2

Kp

1

)

.
1 KD 3
1-ші бағанды тексеріп, орнықтылық үшін мынадай шарт аламыз:
0, KD
1 / 3, Kp
0
1 / 2, a
a

KD 0 таңдаулы екінші теңсіздікті қанағаттандырады ( 3 0
0 жағдайда сипаттамалық теңдеу мен Раус массивін қайта
ескеріңіз).
құрамыз. Есептеу қиындықтары a 0 болған кезде K p және KD шарттарын анықтағанда туындайды. Осылайша a 0 екенін анықтаймыз, онда
бұл келесі қатынасты қанағаттандыру керек:
f

2

3

KD2

(

2

1

3

2
3

K p ) KD

(

3

2

) KP

0.

(6.33)

, 2 , 3 және
(6.2-кестені қараңыз!) параметрлерінің номиналды
шамаларын қолданып, тұрақтылық аймағы 6.13-суретте көрсетілген.
Барлық KD 0 және K p 3.33 үшін a 0 болған кезде функция f 0 болады. Барлық теңсіздіктерді назарға ала отырып таңдалған шамалар үшін
3.33 болып табылады. Орнықты
шынайы аймақ KD 0 және K p
1 / 2
K
K
,
аймақтағы кез келген ( p D ) нүктесін таңдау кері байланыс үшін кірістер
жиынын береді. Мысалы, мынадай таңдау жасау
1

Kp

10, KD

5

тұрақты тұйық жүйені береді. Тұйық полюс мынадай болып табылады:
s1
35.2477, s2
2.4674, s3
1.0348
Барлық полюстердің теріс нақты белгісі болғандықтан, кез келген шенелген кірістегі жүйенің реакциясы да шенелген болатынын білеміз.

6.13-сурет. (6.33) теңдеудегі теңсіздік орындалатындай,

KD , K p шынайы кіріс аймағы
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(s) шығысы үшін Td (s) ауытқуының ауыстыру функциясы мынадай
болады:
1

(s)

Td (s)

2

s

1

Сипаттамалық теңдеу төмендегідей:
s2

q(s)

1

0

Жүйенің полюстері
s1
1 , s2
1
Осылайша, мотоциклдің орнықсыз екенін байқаймыз, оның
жазықтықтың оң жағында полюсі бар. Кері байланыссыз басқарудың кез
келген сыртқы әсері мотоциклді құлауға әкеп соғады. Басқару жүйесіндегі
белгісі бір нәрсеге қажет пе? Контурдағы кері байланысты жүйе мен робот
реттеуші, шығыс үшін ауытқудың тұйық контурлы ауыстыру функциясы
төмендегідей болып табылады:
(s)
Td (s)

6.14-сурет.

Kp

3

(1

s

10, KD

KD

2

3

)s

s 1
(KD 3

1

)s

5 болған кезде ауытқу реакциясы

Қадамдық ауытқудың
Td (s)

1
s

Kp

2

1
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6.14-суретте көрсетілген реакциясы тұрақты. Басқару жүйесі мотоциклді
0.005 rad 3.18 deg қатысты
вертикальді ұстай алады, алайда ол
иілген. Роботқа мотоциклді жылдамдықтың үлкен диапазонында да
мүмкіндік беру өте маңызды. Кері байланысты кірісі бар робот таңдалған
шамалары бар кезде жылдамдық өзгерген сайын басқара ала ма? Күнделікті
тәжірибеден,
велосипедті
жылдамдық
азайған
сайын
басқару
қиындайтынын білеміз. Біздің жүйенің орнықтылық талдауында да сондай сипаттама көруін күтеміз. Әркез сайын бұл мүмкін болғанда, инженерлік
есепті қолмен шынайы өмірге айналдырғымыз келеді. Бұл біздің есептің
шешімін тексеруге мүмкіндік беретін интуицияның дамуына әкеп соғады.
Қозғалыс жылдамдығы тәрізді сипаттамалық теңдеудің түбірлері 6.15-суретте көрсетілген. Берілгендер, K p 10, KD 5 кері байланысты жүйенің
номиналды шамасын қолдану арқылы алынды және біз бұл жағдайды
2 ì / c жағдайында таңдадық. 6.15-суреттің көрсетуі бойынша
сипаттамалық теңдеудің түбірлері өскен сайын барлық теріс нүктелер
тұрақты болып қалады. Бірақ мотоциклдің қозғалысының жылдамдығы
1.15 ì / c
кемігені сияқты түбірлер нөлге жақындайды, тек бір түбір
болғанда оң болады.

6.15-сурет. Мотоцикл жылдамдығы өзгергенге байланысты сипаттамалық теңдеудің
түбірлері
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6.6 БАСАРУ ЖЙЕСІНІ GРЫЛУЫН ПРОГРАММАЛЫ
АМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ТGРАТЫЛЫ ЖЙЕСІ
Бұл тарау Раус-Гурвиц орнықтылық әдісін қарастырумен басталады.
Сипаттамалық теңдеудің полюсін есептеудің нақты және тиімді әдісін
қамтамасыз ететін компьютердің орнықтылық талдауында қалай көмектесе
алатынын көреміз. Бір параметрден тәуелді функция тәрізді сипаттамалық
теңдеудің жағдайында параметр өзгерген сайын полюстің қозғалысын
бейнелейтін аймақты алу мүмкін болады. Бөлім мысалмен аяқталады. Бұл
тарауда қарастырылып жатқан функция уақыттың қарапайым нөмірін
бірнеше рет қайталау үшін қолданылатын функция болып табылады.
Раус-Гурвиц орнықтылығы. Алдын айтылып өткендей Раус-Гурвиц критерийі орнықтылықтың қажетті немесе жеткілікті шарты болып
есептеледі. Бекітілген коэффициенттері бар сипаттамалық теңдеуді ескеріп
Раус-Гурвиц критерийін оң жарты жазықтықтағы түбірлердің санын анықтау
үшін қолдана аламыз. Мысалы, 6.16-суретте көрсетілген тұйық басқару
жүйесімен байланысы бар мына сипаттамалық теңдеуді қарастырайық:
q(s) s3 s2 2s 24 0
Сәйкесінше Раус-Гурвиц массиві 6.17-суретте көрсетілген. Бірінші
бағандағы екі таңба оң жарты жазықтықтағы сипаттамалық көпмүшеліктің
екі түбірі бар екенін көрсетеді, бұдан тұйық жүйенің тұрақты еместігі
шығады. Функция полюсін қолданып 6.18-суретте көрсетілгендей
сипаттамалық теңдеудің түбірлерін есептеу арқылы Раус-Гурвиц нәтижесін
тексере аламыз. Функция полюсі жүйенің полюсін есептейтінін еске сала
кетейік. Сипаттамалық теңдеу әркез бір параметрлі функцияны көрсеткен
сайын Раус-Гурвиц әдісі тұрақтылық сақталған жағдайда параметр
қабылдай алатын мәннің диапазонын анықтау үшін қолданылады.

6.16-сурет.

6.17-сурет. T(s) Y (s) / R(s)
үшін Раус массиві

1 / (s3

s2

2s

24) жағдайында тұйық контурлы теңдеу

6-тарау

546

6.19-суретте көрсетілген тұйық контурлы кері байланысты жүйені
қарастырайық:
q(s) s3 2s2 4s K 0
Раус-Гурвиц әдісін қолданып тұрақтылық үшін 0 K 8 болу керек
екенін анықтаймыз (6.12-теңдеуге қараңыз!). Біз бұл нәтижені графиктік
түрде тексере аламыз. 6.20 (b)-суретінде көрсетілгендей, сипаттамалық
теңдеудің мәні есептелгендей К үшін вектор мәнін орнатамыз. Бұдан соң
функция түбірлері көмегімен 6.20 (a)-суретінде көрсетілгендей біз
сипаттамалық теңдеудің түбірлерін есептеп және құрамыз. К шамасы өскен
сайын сипаттамалық теңдеудің түбірлері жарты жазықтықтың оң бөлігіне
қарай күшейту шамасы K 8 болған сияқты жылжиды және ақырында
K 8 болған кезде жарты жазықтықтың оң жағына енеді.

6.18-сурет. 6.16-суретте көрсетілген жүйенің тұйық контурлы басқару жүйесінің полюсін
есептеу үшін полюс функцияларын қолдану

6.19-сурет. T(s)
лы басқару жүйесі

Y (s) / R(s)

1 / (s3

s2

2s

24) болған кездегі тұйық контур-

6.20-дағы жазба функцияны құрайды. Бұл функция қанша рет берілген
сан бойынша тізбектің қайталана орналасуы үшін механизммен қамтамасыз
етеді. Соңғы бөлікпен байланысты қайталанбалы есеп циклімен қамтамасыз
етеді. 6.21-суретте функция форматын және оның пайдалылығының дәл мысалын көрсетеді. Мысалға он рет қайталанатын цикл көрсетілген. i -ші
элементі 20-ға тең және b скаляры қайта саналады, мұнда 1 i 10 .
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20 функциясының түбірлерінің ор-

Раусс-Гурвиц әдісі жүйенің сызықты абсолютті орнықтылығына
байланысты қорытынды тұжырым жасауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс
сипаттамалық теңдеудің түбірлерінің орналасуымен тікелей байланысты болатын салыстырмалы тұрақты есебін шешпейді. Раусс-Гурвиц әдісі
нақты полюстерді басқарудағы программалық қамтамасыз ету орнын емес
қанша полюстің оң жарты жазықтықта жатқанын көрсетеді. Салыстырмалы тұрақтыны талдауға мүмкіндік беретін программалық қамтамасыз ету
басқаруымен бірге біз полюсті оңай дәл есептей аламыз.
6.12-МЫСАЛ. Көлік құралын зерттей басқару
2 компонентті көлік құралы үшін басқару жүйесінің жиынтық сұлбасы
6.8-суретте көрсетілген. Жоба мақсаты жүйе тұрақты және пилобейнелі
кіріс үшін стационар қателік команданың 24 пайызынан аз не тең болатындай а және К-ны табу.
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6.21-сурет. FOR функциясы және айқындаушы мысал

Біз а және К-ның ұқсас мәндерін іздеуді жеңілдету үшін Раусс-Гурвиц
әдісін қолдана аламыз. Келесі тұйық сипаттамалық теңдеу
q(s) s4 8s3 17s2 (K 10) s aK 0,
Раусс массивін қолдану арқылы тұрақтылық үшін келесінің қажет
екенін анықтаймыз:
K

126,

126 K
(K
8

10)

8aK

0, және aK

0

К-лар үшін біз іздеу аймағымызды шектей аламыз: 0 K 126 және
а>0. Тұрақтылық сақтандырылатындай К аймағы бойынша а параметрін
табу үшін біздің тәсілді компьютер қолданады. Сосын стационар қателік
спецификациясымен кездесетіндей тұрақты аймақтан (à, K ) жиынын таба
аламыз. Бұл процедура белгілі бір а және К мәндерінде сипаттамалық
теңдеудің түбірлерін есептеуді және а және К мәндері диапазонын таңдауды
қамтитыны 6.22-суретте көрсетілген. Әрбір К мәні үшін а-ның бірінші
мәнін, жарты жазықтықты сипаттамалық теңдеудің, кем дегенде бір түбірін
табамыз. Осы процестер барлық таңдалған а және К диапазоны біткенше
қайталана береді. (à, K ) жұптар сызбасы орнықты және орнықты емес
аймақтардың арақашықтығын анықтайды. 6.22-суретте К бойынша
а аймағының сол бөлігі тұрақты аймақ екені көрсетілген.
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болады:
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At, t

lim s
s

0
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0 деп ұйғарсақ, онда стационар қателік мынадай
s(s 1)(s 2)(s 5)
s(s 1)(s 2)(s 5) K (s

A
a) s2

10 A
,
aK

мұнда келесі фактіні қолдандық,
E(s)

1

1
R(s)
Gc G (s)

s(s 1)(s 2)(s 5)
s(s 1)(s 2)(s 5) K (s

a)

R(s).

6.22-сурет. (a) қайталанбалы басқарылатын екі зерттеу машинасы үшін а және
К орнықты болу аймағы; (b) m-файл жазбасы

Берілген ess 0.24 A стационар спецификациясы бойынша біз спецификация келесіні қанағаттандыратынын көреміз:
10 A
aK

0.24 A,

немесе
aK 41.67.
(6.34)
6.22-суреттегі тұрақты аймақта жататын және (6.34) теңдеуді
қанағаттандыратын кез келген а және К мәндері тиімді жобаға келтіріледі.
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Мысалы, K
болады.

70 және a

0.6 барлық жоба талаптарын қанағаттандыратын
T(s)

s4

8s3

70s 42
17s2 80s

42

.

Тұйық контурлы (а=0.6 және К=70 пен бірге) ауыстыру функциясы.
Сәйкесінше, тұйық контурлы полюстер:
s
s
s

7.0767,
0.5781,
және s
0.1726 3.1995i

0.1726

3.1995i

6.23-сурет. (a) айналмалы басқарудың зерттеу машинасы үшін a=0.6 және К= 70
пилобейнелі реакциясы; (b) m-файл жазбасы

6.23-суретке сәйкес пилобейнелі қадамдық кіріс реакциясы көрсетілген.
Стационар қателік күткеніміздей 0.24-тен аз.
Айнымалы жағдайлы жүйенің тұрақтылығы. Енді айнымалы жағдай
формасындағы жүйе орнықтылық анықтамасына назар аударайық. Бізде
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(6.22)-теңдеу формасында жүйе болсын делік. Жүйе тұрақтылығы А матрица жүйесімен байланысты сипаттамалық теңдеуімен бағалануы мүмкін.
Келесі сипаттамалық теңдеуіміз мынадай болады:
det(sI A) 0.
(6.35)
Сипаттамалық теңдеудің сол жақ бөлігі s бойынша көпмүшелік. Егер
сипаттамалық теңдеудің барлық түбірлері теріс нақты бөлікке ие болса,
онда жүйе тұрақты. Егер жүйе моделі айнымалы жағдай формасында
берілсе, онда біз А матрицасына байланысты сипаттамалық көпмүшені
есептеуіміз керек. Осыған байланысты бірнеше вариантқа иеміз. Біз
sI A
матрицасының
(6.35)-теңдеудегі
сипаттамалық
теңдеуді
анықтауышын қолмен есептеу арқылы есептей аламыз. Тұрақтылыққа
тексеру үшін функция түбірлерін пайдалана отырып, түбірлерді есептей
аламыз. Немесе керісінше, кез келген орнықсыз түбірлерді анықтауға
мүмкіндік беретін Раусс-Гурвицті қолдана аламыз.

6.24-сурет. Poly функциясымен бірге А-ның сипаттамалық көпмүшелігінің есептелуі

Өкінішке орай, әсіресе А өлшемі үлкен кезде есептеу уақыты ұзақ болуы мүмкін. Біз мүмкіндігінше осындай есептеуден құтылғымыз келеді.
Осы кезде бізге компьютер көмектесе алады екен. А-ға байланысты
сипаттамалық теңдеуді есептеу үшін 2.9-тарауда көрсетілген poly функциясы қолданылуы мүмкін. Poly түбірлер векторынан тұратын көпмүшелерді
формалау үшін қолданылады. Сонымен қатар, 6.24-суретте көрсетілгендей
сипаттамалық теңдеуді есептеу үшін қолданылуы мүмкін. Келесі А кіріс
матрицасы

A

8
1
0

16
0
1

6
0 ,
0
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және келесі сипаттамалық теңдеумен байланысты:
s3 8s2 16s 6 0
Егер А n n матрица болса, онда poly А det(sI A) 0 сипаттамалық
теңдеудің коэффициенттерінен тұратын вектор жолының n 1 -ші элементі
болады.
6.13-МЫСАЛ. Орнықсыз үдеріс үшін тұрақты аймақ
Реактивті ұшақ 6.25-суретте көрсетілгендей басқару жүйесіне ие. z 0
және p 0 деп ұйғарайық. Процестің сипаттамалық теңдеуі және
бақылаушысы келесідей болғандықтан, жүйе ашық контурлы орнықсыз
(кері байланыссыз) болады:
s(s 1)(s

p)

s[s2

6.25-сурет. Реактивті ұшақ үшін бақылау жүйесі.

( p 1)s

z

p]

0 және p

0

0 деп ұйғарайық

Сондықтан тіреуіш терминінде теріс коэффициенттер бар, сипаттамалық
теңдеу, кем дегенде оң s-жазықтығында бір түбірге ие. Тұйық контурлы
жүйенің сипаттамалық теңдеуі:
s3 ( p 1)s2 (K p)s Kz 0
Мақсатымыз k, p және z үшін орнықты облыс анықтау болып табылады. Келесі Раусс массиві болып табылады:
s3 1
K p
s2 p 1
s1 b2
s0 Kz

Kz

мұндағы,
b2

b2

( p 1)(K p)
p 1

Kz

.

Раусс-Гурвиц критерийінен біз талап еткен kz 0 және p 0 аламыз.
0 –ді қойып, келесіге ие боламыз:
( p 1)(K p) Kz K [( p 1) z] p( p 1) 0 .
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2-жағдайды қарастырайық:
болмайды, сол себепті тұрақтылық болады.
1) z p 1 : мұнда 0 k
2) z p 1 : тұрақтылықты берілген p және z үшін нәтижелі болатын
тұрақтылық шарты қанағаттандырады.
кез келген 0 k
K

p( p 1)
.
( p 1) z

(6.36)

Тұрақтылық шарты графикалық түрде бейнеленеді. 3 өлшемді
тұрақтылық жазықтығын тудыратын m-файл жазбасы 6.26-суретте көрсетілген. Бұл жазба 3 өлшемді жазықтықты құрайтын «mesh»-ті
қолданады және осы mesh жазықтығымен пайдаланатын массивті тудыратын «meshgrid» пайдаланады.
k, p және z үшін тұрақтылық аймағының 3 өлшемді сұлбасы 6.27-суретте көрсетілген. Бір мүмкін болатын нүкте z 1, p 10 және k 15 .

6.26-сурет. Тұрақтылық аймаққа арналған m-файл жазбасы

6.27-сурет. Тұрақтылықтың 3 өлшемді аймағының көрсетілген аймақтан жоғары орналасуы
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6.7. РЕТТЕЛГЕН ЖОБА НGСАСЫ: ДИСКТІ ОУ ЖЙЕСІ
Біз 5.11-бөлімде Ka бейімделетін күшейткіші бар басты оқу жүйесінің
жобасын тексердік. Осы бөлімде Ka ретінде тұрақтылық жүйесін тексереміз
және кейін жүйені басынан құрамыз.
Енді 6.28-де көрсетілген жүйені қарастырайық. Бұл мотор моделінің
жүйесімен бірдей жүйе және жылдамдық бойынша кері байланыс тасымалы 6.28-суретте көрсетілгендей қосылғаннан өзге түрде 5-тарауда
қарастырылған.

6.28-сурет. Тұйық контурлы қосымша көпбайланысты басты диск жүргізу жүйесі

Әуелі қосқыштың ашық кезін қарастырайық. Сосын тұйық контурлы
ауысу функциясы мынаған тең:
Y (s)
R(s)

Ka G1 (s)G2 (s)
,
1 Ka G1 (s)G2 (s)

(6.37)

мұндағы,
G1 (s)

5000
s 1000

және
G2 (s)

1
s(s

20)

.

Сипаттамалық теңдеу мынадай болады:
s(s

20)(s 1000)

5000 Ka

0

(6.38)

немесе
s3

1020s2

20000s

5000Ka

0
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Біз мына Раусс массивін қолдандық:
s3
2

s

1
1020

20000
5000 Ka

s1

b1
s 5000 Ka
0

мұндағы
b1

(20000)1020 5000 Ka
.
1020

b1 0 кезі Ka 4080 жағдайдағы шекаралық тұрақтылықта нәтижесін
береді. Көмекші теңдеуді қолдансақ:
1020s2

5000(4080)

0,

немесе
j осінің түбірлері s
j1414 жүйе тұрақты болу үшін Ka 4080 болуы керек. Енді 6.28-суреттегі жүйенің қосқышын жауып, кері байланыс
жылдамдығын енгізейік. Кері байланыс факторы 1 K1s -ке тең
болғандықтан, тұйық контур ауысу функциясы жүйе үшін мынаған тең:
Y (s)
R(s)

Ka G1 (s)G2 (s)
1 [Ka G1 (s)G2 (s)](1

K1s)

,

(6.39)

Және оны 6.29-суреттен көруге болады.

6.29-сурет. Қоспа жабық тұрғандағы кері байланыс жылдамдығы бар эквивалентті жүйе

Сонымен сипаттамалық жүйе мынадай болады:
1 [Ka G1 (s)G2 (s)](1

K1s)

0,

Немесе
s(s

20)(s 1000)

5000 Ka (1

K1s)

0
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Сондықтан келесіге иеміз:
s3

1020s2

[20000

5000 Ka K1 ]s

5000 Ka

0.

Раусс массиві келесідей болады:
s3
2

s

1
1020

20000
5000 Ka

s1

b1
s 5000 Ka
0

мұндағы
b1

1020(20000

5000 Ka K1 ) 5000 Ka
.
1020

Тұрақтылыққа кепіл беру үшін ( Ka , K1 ) жұбын b1 0 -дей етіп, таңдап
алу қажет, мұндағы Ka 0 . K1 0.05 және Ka 100 болғанда
6.30-суретіндегі жазбаны пайдаланып, жүйенің жауабын анықтай аламыз.
Орнатылған уақыт шамамен 260 миллисекунд және шектік пайызы нөлге
тең. Жүйенің нәтижесі 6.3-кестеде қорытындыланды. Нәтиженің спецификациялары шамамен қанағаттандырылды және K1 -дің кейбір итерациясы
күткен 250 миллисекунд уақытты алу үшін қажет.
6.3-кесте. Спецификациялармен салыстыр=анда=ы диск ж&ргізу
ж&йесініU нәтижесі
Өндіріс өлшемі

Жоспарлы шама

Негізгі реакция

Шектік шама

5 %-дан төмен

0

Орнату уақыты

250 мс-тен төмен

260 мс

Бірлік ауытқудың максималды реакциясы

5 × 10–3-тен төмен

2 × 10–3
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6.30-сурет. Кері байланыс жылдамдығы бар жүйенің реакциясы. (a) m-файл жазбасы,
0.05 және Ka 100 болғандағы реакциясы
(b) K1

6.5. ОРЫТЫНДЫ
Бұл тарауда кері байланыс басқару жүйесінің тұрақтылығын
қарастырдық. Шектелген жүйенің реакция терминінде тұрақты жүйенің
анықтамасы алынды және s жазықтығындағы жүйе ауысу функциясы
полюсінің орналасуымен байланыстырылды.
Раусс-Гурвиц тұрақтылық критерийі талқыланды және бірнеше мысалдар келтірілді. Кері байланыс басқару жүйесінің салыстырмалы
тұрақтылығы да талқыланды. Сонымен қатар, тұрақты айнымалылар
жүйесінің тұрақтылығы да талқыланды.

БІЛІМДІ ТЕКСЕРУ
Бұл бөлімде біз өзіміздің білімімізді тексеру үшін есептің 3 тобын қарастырамыз: дұрыс және бұрыс, көптік таңдау және сөздерді
сәйкестендіру. Тура кері байланысты алу үшін өзіңіздің жауабыңызды әрбір
бөлім соңындағы есептердің дұрыс жауабымен тексеріңіз. Әр түрлі есеп
берілгеніне байланысты 6.31-суреттегі жиынтық сұлбаны пайдаланыңыз.
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6.31-сурет. Қабілеттілікті тексерудің жиынтық сұлбасы

Төмендегі дұрыс немесе бұрыс және көптік таңдау есептеріндегі дұрыс
жауапты таңдаңыз:
Д&рыс / Б&рыс
1. Тұрақты жүйе кез келген кіріс үшін шенелген
динамикалық жүйе болып табылады.
Д&рыс / Б&рыс
2. Мәнсіз тұрақты жүйенің j осінде полюсі бар.
3.
4.

5.

Егер барлық полюстер оң жарты жазықтықта жатса, жүйе орнықты болады.
Раус-Гурвиц критерийі сызықтық жүйелердің
орнықтылығын анықтайтын қажетті және
жеткілікті критерий.
Қатыстық тұрақтылық тұрақтылықтың деңгейін
көрсетеді.

Д&рыс / Б&рыс
Д&рыс / Б&рыс

Д&рыс / Б&рыс

6. Жүйенің мынадай сипаттамалық теңдеуі бар:
q(s)

s3

4 Ks2

(5

K )s 10

0.

Тұрақты жүйе үшін К-ның рангісін тап:
а. K 0.46
b. K 0.46
c. 0 K 0.46
d. K-ның барлық мәні үшін тұрақсыз.
7. Раусс-Гурвиц критериін қолданып, келесі көпмүшелік тұрақты не
тұрақсыз екенін анықта:

а.
b.
c.
d.

p1 (s)
p1 (s)
p1 (s)
p1 (s)

p1 (s)

s2

p2 (s)

4

s

10s
3

s

5
2

5s

тұрақты, p2 (s) тұрақты
тұрақсыз, p2 (s) тұрақты
тұрақты, p2 (s) тұрақсыз
тұрақсыз, p2 (s) тұрақсыз

0
20s 10

0
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8. Кері байланысты басқару жүйесінің 6.3-суреттегі жиынтық сұлбасын
қарастырайық. Gc (s)

K (s 1) және G (s)

(s

1
тұйық контурлы
2)(s 1)

тұрақтылықты К=1 және К=3 болатын 2 жағдай үшін зерттеңіз:
а. K 1 –тұрақсыз, K 3 – тұрақты
b. K 1 – тұрақсыз, K 3 – тұрақсыз
c. K 1 – тұрақты, K 3 – тұрақсыз
d. K 1 – тұрақты, K 3 – тұрақты
9. 6.31-суреттегі
K
(1 0.5s)(1 0.5s 0.25s2 )
тұйық ауыстыру функциясымен бірлік негативті кері байланысты жүйені
қарастырайық. Тұйық контурлы және минимум тұрақты болатын К шамасын анықтаңыз:
а. K 10
b. K 3
c. жүйе барлық K үшін тұрақсыз
d. жүйе барлық K үшін тұрақты
L(s)

10. Жүйе x

Gc (s)G (s)

Ax арқылы қайта көрсетілсін, мұндағы
A

0
0
5

1
0
0
1 .
K 10

Тұрақты жүйе үшін К шамасын анықтаңыз:
а. K 1 2
b. K 1 2
c. K 1 2
d. жүйе барлық К үшін тұрақты
11. Келесі көпмүшеліктердің түбірлерін есептеу үшін Раусс массивін
қолданыңыз:
q(s) 2s3 2s2 s 1 0
а. s1
b. s1
c. s1

1; s2,3
1; s2,3
1; s2,3

2
j
2
2
j
2
2
j
1
2
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d. s1

1; s2,3

1

12. 6.31-суреттегі бірлік кері байланысты басқару жүйесін
қарастырайық, мұндағы
G (s)

1
(s

2

2)(s

10s

45)

және Gc (s)

K (s

0.3)
s

Тұрақты болатын К-ның рангісін анықта:
а. K 260.68
b. 50.06 K 123.98
c. 100.12 K 260.68
d. жүйе барлық K 0 үшін тұрақты
13-және 14-есепте мына түрде көрсетілген жүйені қарастырыңыз:

x

0
0
5
y

1
0
10

0
1 x
5

0
0 u
20

1 0 1 x.

13. Сипаттамалық теңдеу:
а. q(s)

s3

5s2

10s

6

b. q(s)

s3

5s2

10s

5

c. q(s)

s3

5s2

10s 5

d. q(s)

s2

5s 10

14. Раусс-Гурвиц критериін қолданып жүйе тұрақты, тұрақсыз немесе
минималды тұрақты екенін анықта:
а. тұрақты
b. тұрақсыз
c. минималды тұрақты
d. ешқайсысы емес
15. 6.31-суретте көрсетілгендей, жүйенің жиынтық сұлбасы бар, ондағы
10
K
G (s)
Gc (s)
және K әрқашан оң. Тұрақты жүйе үшін
2 және
s 80
(s 15)
шектік шама қандай?

Сызықты кері байланыс жүйесінің тұрақтылығы

а. 0 K 28875
b. 0 K 27075
c. 0 K 25050
d. барлық K 0 үшін тұрақты
Келесі сөздерді сәйкестендіру есептерінде анықтамасы
көрсетілген, арнайы орынға сәйкес әріпті жазыңыз:
a а. Раусс-Гурвиц
Жүйенің өнімділік өлшемі
критерийі
b b. Көмекші
Шенелген кіріске шенелген жүйе
көпмүшелік
реакциясы бар динамикалық жүйе
c c. Минималды
Сипаттамалық теңдеудің
тұрақтылық
түбірлерінің жұбы немесе әрбір
түбірдің нақты бөлігіне қатысты
өлшенетін қасиет
d d. Тұрақты жүйе
Ауыстыру функциясының
сипаттамалық теңдеуін тексеру
арқылы жүйенің тұрақтылығын
анықтау критерийі
e е. Тұрақтылық
Раусс массивінің нөлдік элементін
қамтитын теңдеу
f f. Қатыстық
Тұрақтылық деңгейі сияқты
тұрақтылық
басқа жүйелердің қасиеттерін
ескермейтін жүйенің суреттелуі
g g. Абсолютті
Егер кіріс реакциясының нөлі
t
тұрақтылық
ұмтылғанда шенелген
болған жағдайда жүйе осы типке ие
болады
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бар термин
______
______
______

______

______
______

______

ЖАТТЫ@УЛАР
s3

Е 6.1. Жү йенің мына да й сипатта ма лық тең деу і бері лсін:
Ks2 (1 K )s 6 0 . Тұрақты жүйе үшін К-ның рангісін анықта:
Жауап: K 2

Е 6. 2 . Жү йенің мына да й сипатта ма лық тең деу і бері лсін:
s3 10s2 2s 30 0 . Раусс-Гурвиц критериін қолданып, жүйенің тұрақсыз
екенін көрсет.
Е 6.3. Жү йенің мына да й сипатта ма лық тең деу і бері лсін:
s 10s3 32s2 37s 20 0 . Раусс-Гурвиц критериін қолданып, жүйенің
тұрақты екенін көрсет.
4
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Е6.4. Құрылымды басқару жүйесі Е6.4-суретте көрсетілген. Жүйе
тұрақсыз болатын күшейту шамасын анықта.
Жауап: K

20 7

E6.4-сурет. Тура байланысты жүйе

Е6.5. Бірлік кері байланысты жүйенің төмендегідей ауыстыру функциясы берілсін:
K
L(s)
.
(s 1)(s 3)(s 6)
мұндағы, K
түбірін тап.

20 . Тұйық контурлы жүйенің сипаттамалық теңдеуінің

Е6.6. Е6.5-мысалындағы кері байланысты жүйе үшін екі түбір жорамал
осьте жататындай К шамасын тап. Үш түбір үшін шаманы анықта.
10, j5.2
Жауап: s
Е6.7. Негативті кері байланысты жүйенің төмендегідей контурлы ауыстыру функциясы бар:
K (s 2)
L(s)
.
s(s 1)
(a) Тұйық контурлы түбірдің s шамасы 0,707-ге тең болғандағы күшейту
шамасын тап.
(b) Тұйық контурлы жүйе жорамал осьте екі түбір болатындай күшейту
шамасын тап.
Е6.8. Жобалаушы тез, жылдам болатын көрінбейтін жоюды ойлап
тапты. Басқарудың бағытының басқару жүйесі Е6.8-суретте көрсетілген.
Тұрақты жұмыс үшін жүйенің максималды күшейту шамасын тап.

Е6.8-сурет. Ғарыш кемесін басқару
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Е6.9. Жүйенің мынадай сипаттамалық теңдеуі берілсін:
s3

2s2

K

1 s

8

0

Тұрақты жүйе үшін К-ның рангісін анықта:
Жауап: K 3
Е6.10. Біз өзіміздің көзіміз бен құлағымызды тепе-теңдікке жету үшін
қолданамыз. Біздің ориентация жүйеміз тіпті қозғалыс кезінде де дұрыс
қалыпта отыру немесе тұруға мүмкіндік береді. Бірақ бұл үдеудің өлшемдері
визуалды сигналдармен толығу керек. Келесі тәжірибені жасап көріңіз:
а) екі қолыңызды белге қойып және шынтағыңызды сыртқа шығарып, бір
аяқпен тұрып көріңіз; б) көзіңізді жұмыңыз. Сіз тепе-теңдікті жоғалтқанша
өспеген төменгі жиілікті тербелісті байқадыңыз ба? Бұл сіздің көзіңізді
қолдана отырып немесе қолданбай орнықты позиция бола ала ма?
Е6.11. Y (s) R(s) ауыстыру функциясы бар және мынадай:
Y (s)
R(s)

s

4

24(s 1)
6s3 2s2 s

3

.

Бірлік қадамдық кіріс үшін стационар қателікті тап. Бұл жүйе тұрақты
ма?
Е6.12. Жүйенің екінші ретті сипаттамалық теңдеуі бар:
s2 as b 0
Мұндағы, а және b – тұрақты параметрлер. Жүйе тұрақты болуының
қажетті және жеткілікті шартын анықтаңыз. Екінші ретті жүйенің
тұрақтылығын сипаттамалық теңдеудің коэффициенттерін тексеру жолымен анықтауға бола ма?
Е6.13. Е6.13-суреттегі кері байланысты жүйені қарастырайық. Тұйық
контурлы жүйенің K p және KD тұрақтылық шамаларының рангісін
анықта.

Е6.13-сурет. Пропорционал және туындылы реттеушісімен бірге тұйық контурлы жүйе
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Е6.14. Магнитті ішпек арқылы робот байланыссыз қалады. Ротор үшін
байланыссыз демеу методикасы жеңіл және ауыр индустриалды қолдануда
маңызды. Ішпектің магниттік жүйесі үшін матрицалық дифференциалдың
теңдеуі мынадай болады:
0 1 0
3 1 0 x
x
2

1

2

T
y, dy dt, t , y ішпектік үзіліс және i электромагниттік
Мұндағы x
ток. Жүйе тұрақты бола ма? Анықта.

Е6.15. Жүйенің мынадай сипаттамалық теңдеуі бар:
q(s)

s6

9s5

31.25s4

61.25s3

67.75s2

14.75s 15

0

(a) Раусс-Гурвиц критерийін қолданып, жүйе тұрақты ма, анықта.
(b) Сипаттамалық теңдеудің түбірлерін анықта.
3, 4, 1 2j, 0.5j
Жауап: (a) жүйе минималды тұрақты (b) s
Е6.16. Жүйенің мынадай сипаттамалық теңдеуі бар:
q(s)

s4

9s3

45s2

87s

50

0

(a) Раусс-Гурвиц критерийін қолданып, жүйе тұрақты ма, анықта.
(b) Сипаттамалық теңдеудің түбірлерін анықта.
Е6.17. Жүйенің қалыпты моделінің матрицалық-дифференциалдық
теңдеуінде
0
1
1
A
8 12 8 .
8 12 5
(a) Сипаттамалық теңдеуді анықта.
(b) Жүйе тұрақты ма, анықта.
(с) Сипаттамалық теңдеудің түбірлерін анықта.
3
2
Жауап: (a) q(s) s 7s 36s 24 0
Е6.18. Жүйенің мынадай сипаттамалық теңдеуі бар:
q(s)

s3

20s2

5s 100

0

(a) Раусс-Гурвиц критерийін қолданып, жүйе тұрақты ма, анықта.
(b) Сипаттамалық теңдеудің түбірлерін анықта.
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Е6.19. Төмендегі сипаттамалық теңдеулері бар жүйе тұрақты немесе
тұрақсыз екенін анықта:
3
2
(a) s 4s 6s 100 0
4
6s3 10s2 17s 6 0 және
(b) s
2
(c) s 6s 3 0
Е6.20. Келесі көпмүшеліктердің түбірлерін анықта:
3
2
(a) s 5s 8s 4 0 және
3
2
(b) s 9s 27s 27 0
Е6.21. Жүйенің сипаттамалық теңдеуі бар:
q(s)

s3

10s2

29s

0

K

s s0 2 қолдану арқылы вертикалды осьті 2-ге оңға қарай жылжы2 j болатындай К-ның шамасын анықта.
тып, комплекс түбірлер s
Е6.22. Жүйенің Y (s) R(s) T(s) 1 s ауыстыру функциясы бар.
(a) ауыстыру функциясы бар ма?
(b) Егер r (t) бірлік қадамдық кіріс болса, y(t) функциясын анықтаңыз.
Е6.23. Жүйе (6.22)-теңдеу бойынша көрсетілген, мұндағы
0
0
8

A

1
0
k

0
1 .
4

Жүйе тұрақты болатындай К-ның рангісін тап.
Е6.24. Қалыпты формада көрсетілген келесі жүйені қарастырайық:
x
y

Ax

Bu
Du

Cx

мұндағы,
A
C

0
0
k

1
0
k

0
1 ,B
k

1 0 0 ,D

0
0
1

0

(a) жүйені ауыстыру функциясы деген не?
(b) К-ның қандай мәндерінде жүйе тұрақты болады?
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Е6.25. Тұйық контурлы кері байланысты жүйе Е6.25-суретінде
көрсетілген. К мен p -ның қандай мәнінде жүйе тұрақты болады?

Е6.25-сурет. К мен

p параметрімен бірге тұйық контурлы жүйе

Е6.26. Е6.26-суреттегі тұйық контурлы жүйені қарастырайық. Ондағы
G (s)

10
және Gc (s)
s 10

1
2s

K

.

(a) тұйық контурлы жүйемен байланысты сипаттамалық теңдеуді
анықта.
(b) К-ның қандай мәні үшін тұйық контурлы жүйе тұрақты болады?

Е6.26-сурет. К параметрімен бірге тұйық контурлы кері байланысты басқару жүйесі

ТАПСЫРМАЛАР
P6.1. Раусс-Гурвиц критерийін қолданып, келесі көпмүшеліктердің
орнықтылығын анықта.
2
(a) s 5s 2
3
2
(b) s 4s 8s 4
3
2
(c) s 2s 6s 20
4
3
s 2s2 12s 10
(d) s
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4
2
(e) s 3s 2s K
5
4
3
(f) s s 2s s 6
5
4
3
2
(g) s s 2s s s K
Егер түбірлер оң жарты жазықтықта болса, олардың санын анықта.
Егер ол реттелсе, тұрақты жүйеге әкелетін К диапазонын анықтаңыз.

P6.2. Антеннаны басқару жүйесі Р4.5-есебінде таңдалған болатын және
желдің әсерін төмендету үшін магнитті күшейткіштің Ka күшейту
коэффициенті мүмкін болғанша үлкен болу керек екені орнатылды.
(a) Жүйенің тұрақтылығы үшін күшейту коэффициентінің шектік
мәнін анықта.
(b) Жүйені реттеу уақыты 1.5 сек болуын біз қалаймыз. Аралас ось
пен Раусс-Гурвиц критерийін қолдану, осы талапты қанағаттандыратын
күшейту коэффициентін анықтайды. Тұйық контурлы жүйенің комплекс
түбірі ауысу сипаттамасында басымдық көрсетеді деп болжайық. Осы
жағдайда бұл шынымен жуықтала ма?
P6.3. Доғалық біріктіру өнеркәсіптік робот үшін ең маңызды аймағы
болып табылады. Кейбір жүйемен балқытылғын металдың геометриялық
өлшеу үшін көру жүйесін қолданады. Бұл Р6.3-суретте көрсетілген. Бұл
жүйе балқыту үшін тұрақты жылдамдықты қолданады.
(a) Тұрақты жүйеге келтіретін жүйе үшін К-ның ең жоғарғы мәнін
есепте.
(b) (a) пунктіндегі К-ның максимум мәнінің жартысы үшін
сипаттамалық теңдеудің түбірін анықта.
(c) Қадамдық кіріске жақындаған кезде (b) пунктіндегі жүйенің шектік
шамасын бағала.

Р6.3-сурет. Біріктіруді басқару

P6.4. Кері байланысты басқару жүйесі Р6.4-суретте көрсетілген.
Реттеуші және ауыстыру функциясы төмендегі теңдеумен берілген:
G (s)

s 40
және Gc (s)
s(s 10)

K
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және кері байланысты ауыстыру функциясы H(s) 1 (s 20) .
(a) Тұрақты жүйе үшін К-ның шектік шамасын анықта.
(b) Шектік тұрақтылыққа әкелетін күшейту шамасы үшін жорамал
түбірдің шамасын анықта.
(c) Сигналдың шамасын жартысына дейін азайтып, жүйенің қатыстық
тұрақтылығын анықта.
(1) жылжыту әдісі мен Раусс-Гурвиц критерийін қолданып және
(2) түбір орындарын анықтау арқылы –1 мен –2 арасындағы түбірлерді
көрсет.

Р6.4-сурет. Бірлік емес кері байланысты жүйе

P6.5. (1) s жазықтықтың осін жылжыту арқылы және Раусс-Гурвиц
критерийін қолдану арқылы
(3) s жазықтықтағы комплекс түбірлердің орналасуын анықтау арқылы
келесі сипаттамалық теңдеуі бар жүйенің қатыстық орнықтылығын
анықта:
3
(а) s

3s2

4s

4
(b) s

9s3

30s2

3
(c) s

19s2

2

0
42s

110s

20

200

0

0

P6.6. Бірлік кері байланысты басқару жүйесі Р6.6-суретте көрсетілген.
S жазықтықтағы комплекс түбірлердің орналасуы бойынша келесі ауыстыру функциясы бар жүйенің қатыстық тұрақтылығын анықтаңыз:
(а) Gc (s)G (s)
(b) Gc (s)G (s)
(c) Gc (s)G (s)

10s 2
s2 (s 1)
24
3

2

s(s 10s 35s
(s 2)(s 3)
s(s 4)(s 6)

50)
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Р6.6-сурет. Бірлік кері байланысты жүйе

P6.7. Фазалық детектордың сызықтық моделі Р6.7-суретте көрсетілген.
Фазалық автоқою жүйесі кіріс сигналы мен қысымды басқаратын жергілікті
генератор арасындағы нөлдік аралықты сақтауға арналған. Контурды
фазалық синхронизациясы түрлі-түсті теледидардың іздестіру ракетасы
және ғарышты телеметрия қолданылуын анықтады. Нақты қосымша үшін
сүзгіні былай таңдалған:
F (s)

10(s 10)
(s 1)(s 100)

Біз фазалық ақпарат сигналында қадамдық өзгеріс үшін жүйенің стационар қателігін минимумдауды қалаймыз.
(а) жүйенің тұрақтылығын сақтау үшін Ka K Kv күшейту
коэффициентінің шектік шамасын анықта.
(b) 100 ðàä ñåê пилобейнелі сигнал үшін стационар қателіктің 1-ге тең
шамасы тиімді болып саналады. Күшейтудің осы Kv шамасы үшін жүйенің
түбірлерінің орналасуын анықта.

Р6.7-сурет. Фазалық синхронизация жүйесі

P6.8. Өте қызықты және пайдалы жылдамдықты басқару жүйесі
мүгедектер орындығының басқару жүйесі үшін жасалған. Біз мойнынан
төмен қарай сал болып қалған адамдардың қозғалтқышы бар мүгедектер
орындығын өздері айдағанын қалаймыз. Жылдамдық тасымалдаушысын
қолданатын көрсетілген жүйе Р6.8-суретте көрсетілген. Бас киім тасымалдаушысы бастың қимылдарына пропорционал сигнал береді. 90 градус интервалда орнатылған, оңға, солға, алға немесе артқа қарай реттейтін тасым а л дау ш ы
1

0.5s,

3

б а р.

Уа қ ы т
1
s
1s және 4
4

тұрақтысының

қарапайым

мәні
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(a) Тұрақты жүйе үшін K

K1 K2 K3 шектік шамасын анықтаңыз.
1
(b) К шамасы шектік шаманың -іне жеткен кезде, орнату уақыты 4 се3
кундтан кем екенін анықтаңыз.
(c) Жүйенің орнату уақыты 4 секунд болатындай күшейту шамасын анықтаңыз. Орнату уақыты 4 секунд болған кездегі сипаттамалық
теңдеулердің түбірлерін анықтаңыз.

Р6.8-сурет. Мүгедектер арбасын басқару жүйесі

Р6.9 Таспаны сақтау есте сақтаушылар үшін жасалған. Пленкадағы
жылдамдықты тура реттеу өте қажетті. Таспа пленкасының жылдамдығын
реттеу жүйесі Р6.9-суретте көрсетілген.

Р6.9-сурет. Дискіні реттеуді басқару

(a) Тұрақты жүйе үшін шектік шаманы анықтаңыз.
(b) Қадамдық кіріс үшін шектік пайыз жобамен 5 % болатындай сәйкес
шаманы анықтаңыз.
Р6.10 Робот нақты, жылдам және универсал манипуляцияны талап ететін өндірісте және операцияны жинақтауда қолданылуы мүмкін.
Рычагтың тура жүргізуінің ашық контурлы ауыстыру функциясы былай
жинақталуы мүмкін:
K (s 10)
G (s) H(s)
s(s 3)(s2 4s 8)
(a) Жүйе тербелмелі болғанда К күшейту шамасын табыңыз.
(b) (a) пунктіндегі анықталған К тұйық контурының түбірлерін
есептеңіз.
Р6.11 Кері байланысты басқару жүйесінің сипаттамалық теңдеуі бар:
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s3 (1 K )s2 10s (5 15K ) 0
К параметрі оң болу керек. Жүйе тұрақсыз болатын К-ның ең жоғарғы
мәні қанша? К ең жоғарғы мәнге ие болғанда жүйе тербелмелі болады.
Тербелістің жиілігін анықтаңыз.
Р6.12 Жүйенің үшінші ретті сипаттамалық теңдеуі бар:
s3 as2 bs c 0
мұндағы, a, b, c – тұрақты параметрлер. Жүйе тұрақты болуының
қажетті және жеткілікті шартын анықтаңыз. Жүйенің тұрақтылығын тек
сипаттамалық теңдеудің коэффициенттерін тексеру арқылы анықтауға
бола ма?
Р6.13 Р6.13-суреттегі жүйені қарастырайық. Тұйық контурлы
орнықтылық үшін сәйкес келетін K, P және Z мәндерін табыңыз.

Р6.13-сурет. K, P және Z параметрімен бірге реттеушісі бар басқару жүйесі

Р6.14 Кері байланысты басқару жүйесінің мынадай сипаттамалық
жүйесі бар:
s6 2s5 12s4 4s3 21s2 2s 10 0
Жүйе тұрақты ма? Анықтаңыз және түбірлерінің мәнін табыңыз.
Р6.15 Мотоциклмен жарысқа түсуші орнықтылығы зерттеудің маңызды
аймағы болып табылады, себебі мотоциклдің көптеген құраушыларын реттеу қиын. Басқарушы мотоциклінің сипаттамасы әрі жарысқа түсуші, әрі
транспорт құрылғыларының біреуі болу керек. Мотоциклдің және жарысқа
түсушінің динамикасы контурлы ауыстыру функциясы арқылы көрсетілуі
мүмкін:
K (s2 30s 1125)
L(s)
s(s 20)(s2 10s 125)(s2 60s 3400)
2
(a) Сандық нөлдер және басым көпмүшелікті s 60s 3400 ескермеген
кездегі тұрақты жүйенің К тиімді диапазонын есептеңіз.
(b) Барлық нөлдер мен полюстерді ескеріп, К-ның тиімді диапазонын
есептеңіз.
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Р6.16 Жүйенің тұйық контурлы ауыстыру функциясы бар:
T(s)

s3

5s2

20s

6

(a) Жүйе тұрақты екенін анықтаңыз.
(b) Сипаттамалық теңдеудің түбірлерін анықтаңыз.
(c) Бірлік қадамдық кіріс үшін жүйенің реакция аймағын табыңыз.
Р6.17 70 этажды Landmork Йокогама мұнарасының лифті 45 км/сағ
жылдамдықпен жұмыс жасайды. Жолаушылардың ыңғайсыз селімдерін
шақырмайтын бұл жылдамдыққа жету үшін лифт ұзақ период кезінде
жылдамдайды. Көтеріліп келе жатқан, ол толық жылдамдығына тек 27
этажда жетеді; ол жылдамдығын 15 этаждан кейін төмендетеді. Нәтижесі
тартылыс күшінің 1/10 кішкене кем болатын көп қабатты мұнараның
басқа лифттерінің максималды үдеуі болып табылады. Ол үшін арнайы
керамикалық тежеуіштер жасалды; жүйені компьютермен басқару
тербелісті басады; Лифт жоғарғы және төменгі жылдамдыққа байланысты
шуы азайтады. Лифтінің вертикаль жағдайының басқару жүйесінің бірі
Р6.17-суретте көрсетілген. Жүйенің тұрақтылығы жағдайында К рангісін
табыңыз.

Р6.17-сурет. Лифтті басқару жүйесі

Р6.18 Австралиядағы үй қояны мен түлкісі жағдайын қарастырайық.
Үй қояндарының саны – x1 және егер өздерін қалдырса, олар шексіздікке
дейін мынадай болып өсер еді:
x1 kx1
Алайда континентті түлкілермен бірге,
x1 kx1 ax2
екенін аламыз, мұндағы x2 түлкілердің саны. Енді егер түлкілер үй
hx2 bx1 екенін аламыз. Бұл жүйе
қояндарын жеуі керек болса, онда x2
болғанда x1 (t) x2 (t) 0 жағдайы үшін
тұрақты ма? Анықтаңыз және t
ыдырайды. Жүйе тұрақты болу үшін a, b, h, және к мәндері қандай болу керек? К шамасы h-тан үлкен болса, нәтиже қандай болады?
Р6.19 Ұшақтың вертикаль ұшу және қону мақсаты кішкене аэропортта операцияға қол жеткізу болып табылады және әдеттегі ұшақ сияқты
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ұшу деңгейінде жұмыс жасайды. Ракета түріндегі ұшып бастаған ұшақ
тұрақсыз болып табылады (бұрылған маятникті талқылау үшін 3.4-мысалға
қараңыз). Ақырын ағысты реттейтін басқару жүйесі Р6.19 (a)-суретте
көрсетілгендей транспорт құралын басқара алады. (a) Жүйе тұрақты болатын күшейту шамасының диапазонын анықтаңыз. (b) Жүйе минималды
тұрақты болатын К күшейту шамасының коэффициенттерін анықтаңыз
және осы К мәні үшін сипаттамалық теңдеудің түбірін анықтаңыз.

Р6.19-сурет. Ұшақтың ақырын ағысын басқару

Р6.20 Ұшақтың вертикаль ұшу және қонуы Р6.20 (a)-суретінде
көрсетілген. Биіктікті басқару жүйесі Р6.20 (b)-суретінде көрсетілген.
(a) K=6 үшін жүйе тұрақты ма анықтаңыз.
(b) K>0 үшін тұрақтылықтың рангісін табыңыз.

Р6.20-сурет. (a) Ұшақтың вертикаль ұшуы және қонуы; (b) Басқару жүйесі

Р.21 Келесілер арқылы суреттелетін жүйені қарастырайық.
x(t)
y(t)

Ax(t)
Cx(t)

Bu(t)
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Мұндағы,
A

0
k1

1
,B
k2

0
,C
1

1

1

Және мұнда k1 k2 және k1 мен k2 екеуі де нақты сандар.
(a) Ф(t, 0) қалыпты ауыстыру матрицасын есептеңіз.
(b) А матрица жүйесінің меншікті мәндерін есептеңіз.
(c) Сипаттамалық көпмүшеліктің түбірлерін есептеңіз.
(d) Жүйе тұрақтылығына байланысты (a) – (c) пунктінің нәтижелерін
талдаңыз.

КРДЕЛІ ТАПСЫРМАЛАР
АР6.1 Басқару жүйесі адамды (оператор) және жою шамасын қамтиды.
Қарапайым телереттеуші машина шенелген оператормен кері байланыс
пен машинамен бір бағытты байланысқа негізделген. Алайда мәліметті
екіжақты алмастырумен қолданатын екіжақты байланыс одан да жақсы
операцияға мүмкіндік береді. Роботтың жою басқаруы жағдайында кері
байланыс пайдалы болып саналады. Телереттеуші жүйенің сипаттамалық
теңдеуі АР6.1-суретінде көрсетілгендей мынадай теңдеумен беріледі:
s4 20s3 K1s2 4s K2 0
мұндағы, Ê1 және Ê2 – кері байланысты шаманың факторы. Ê1 және Ê2
үшін бұл жүйенің орнықтылық аймағын құрыңыз және анықтаңыз.

АР6.1-сурет. Телереттеушінің механизмдік моделі

АР6.2 Теңіздік-әскер флотының ұшқышы ұшақты авианосецке
қондырған жағдайды қарастырайық. Ұшқыштың негізгі үш мәселесі бар.
Бірінші мәселе – ұшақты суднаның осьтік линиясының жалғасы бойынша басқару. Екінші мәселе – ұшақты дұрыс бағытта ұстау. Үшінші
мәселе – жылдамдықты дұрыс басқару. Бүйір позиция басқару жүйесінің
моделі АР6.2-суретте көрсетілген. Ê 0 үшін орнықтылық рангісін
анықтаңыз.
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АР6.2-сурет. Әуе кемісінің қонуы үшін бүйірлік басқару жүйесі

АР6.3 Басқару жүйесі АР6.3-суретте көрсетілген. Біз жүйенің тұрақты
болғанын және стационар қателік 0.05-ке тең не одан төмен болғанын
қалаймыз. (a) Қате талапқа сәйкес -ның рангісін анықтаңыз.
(b) Орнықтылық талабына сәйкес -ның рангісін анықтаңыз.
(c) Екі талапқа да сәйкес -ны таңдаңыз.

АР6.3-сурет. Үшінші ретті бірлік кері байланысты жүйе

АР6.4 Бөтелке толтыратын машина қорек беретін механизмді
қолданады. Ол АР6.4-суретінде көрсетілген. Кері байланысты тахометр
жылдамдықты дұрыс басқару үшін қолданылады. Тұрақты жұмысты
қамтамасыз ететін К мен р-ның диапазонын құрыңыз және анықтаңыз.

АР6.4-сурет. Бөтелке толтырушы линияның жылдамдық басқаруы, (a) Макет жүйесі, (b)
жиынтық сұлба
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АР6.5 АР6.5-суреттегі тұйық контурлы жүйені қарастырайық
Шамалар оң деп ұйғарайық, яғни K1 0, K2 0, K3 0, K4 0 және
K5 0 .
(a) T(s) Y (s) / R(s) тұйық контурлы ауыстыру функциясын анықтаңыз.
(b) K1 , K2 , K3 , K4 және K5 шамаларын таңдауға байланысты тұйық
контурлы жүйе тұрақтылығын есептеп шарттарын анықтаңыз.
(с) (b) пунктіндегі нәтижелерін қолданып, қадамдық кіріс үшін жүйе
тұрақты болатындай 5 кірістің шамасын таңдаңыз.

АР6.5-сурет. Көпағысты кері байланысты басқару жүйесі. (a) сигналдың өту графигі; (b)
жиынтық сұлба.
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АР6.6-сурет. (a) камерасы бар ғарыш кемесі, (b) кері байланысты басқару жүйесі

АР6.6 Камерасы бар ғарыштық құрылғы АР6.6(a)-суретте көрсетілген.
0
Камера негізге қатысты жазытықта 16 шамасында бұрылады. Айналмалы камераның айналу жиілігін басқарудың мынадай ауыстыру функциясы болсын:
1
G (s)
(s 1)(s 2)(s 4)
Пропорционалды-дифференциалды реттеуші АР6.6(b)-суретте
көрсетілгендей жүйеде қолданылады, мұндағы
Gc (s)

Kp

KD s

және мұндағы, K p 0, KD 0 . K p мен KD арасындағы тұрақты тұйық контурлы жүйені беретін қатынасты құрыңыз және анықтаңыз.
АР6.7 Адамдардың физикалық есептерді шешу қабілеттілігі интелект бойынша емес физикалық күш арқылы шектеледі. Сәйкес ортада
машинаның механикалық қуаты адам интелектін басқарумен бірге адам
қолының механикалық беріктігімен интегралданады. Таратушылар адам
есебін сақтау кезінде адам қолының күшін кеңейтеді. Ұзартқыштың
сипаттамасының анықтамасы қосу және мәліметтік сигналды жіберу болып табылады. Ұзарту адам көмегімен интегралданады. Таратушылар адам
көмегімен алынады; ұзартқыш пен адам арасындағы физикалық байланыс
механикалық қуат пен мәліметтік сигналдың тура жіберуіне мүмкіндік
береді.
Тиімді интерфейс көмегінің арқасында, ұзартқыштың траекториясын
басқару ешқандай джостиксіз, пернетақтасыз немесе мастер жүйесінсіз
жүзеге аса алады. Адам ұзартқыштың басқару жүйесін қамтамасыз
етеді, ал таратушы сымдар осы есепті шешуге қажетті күштің көп бөлігін
қамтамасыз етеді. Адам ұзартқыштың бір бөлігіне айналады, қысымның аз
бөлігін сезеді. Ұзартқыш АР6.7(a)-суретте көрсетілген. Жүйенің жиынтық
сұлбасы АР6.7(b)-суретте көрсетілген. Пропорционалды-интегралды
реттеушіні қарастырайық:
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Gc (s)

Kp

Kl
s

Тұйық контурлы жүйе тұрақты болатындай K p және Kl реттеуші
шамаларының мәнін рангісін анықтаңыз.

АР6.7-сурет. Ұзартқышты робот басқаруы

ЖОБАЛАУ ТАПСЫРМАЛАР
СDP6.1 CDP5.1-есептің сүмбіні басқару жүйесі басқарушы сияқты
күшейтуге қолданылады. Жүйе тұрақсыз болмай тұрып, күшейту
коэффициентінің максималды мәнін анықтаңыз.

DP6.1-сурет. Автокөлік қозғалтқышын басқару
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DP6.1 Автокөлік қозғалтқыштың аталуын басқару параметрлердің кең
диапазонының тұрақты сипаттамасын талап етеді [15]. K күшейту шамасы
таңдалу үшін басқару жүйесі DP6.1-суретте көрсетілген.
Р параметрі көптеген автокөлік үшін 2-ге тең, алайда жоғары
өндірілгендер үшін нөлге тең. Р-ның екі мәні үшін де тұрақты жүйеге
әкелетін К шамасын анықтаңыз.
DP6.2 Марстағы транспорт құрылғыларын автоматты басқару DP6.2суреттегі жүйе бойынша көрсетілген. Жүйенің алдыңғы және артқы
бөлігінде рөлдік дөңгелегі бар және жоба H (s) Ks 1 болуын талап етеді.
(a) Тұрақтылық үшін қажетті К шамасын анықтаңыз.
(b) Сипаттамалық теңдеудің түбірі s=-5-ке тең болғандағы, К-ның шамасын табыңыз.
(c) (b) пунктінде таңдалған күшейту шамасы үшін қалған екі түбірдің
мәнін табыңыз.
(d) (b) пунктінде таңдалған күшейту шамасы үшін қадамдық басқарудың реакциясын табыңыз.

DP6.2-сурет. Марстағы транспорт құрылғыларын басқару

DP6.3 Бірлік негативті кері байланысты жүйенің
Gc (s)G (s)

K (s 2)
s(1 s)(1 2s)

бірге таңдалу керек 2 параметрі бар. (a) осы жүйе үшін орнықтылық
аймағын анықтаңыз. (b) стационар қателік 25 %-ға тең не аз болатын К мәнін
таңдаңыз.
(c) (b) пунктінде таңдалған жоба үшін қадамдық кірістің шектік пайызын анықтаңыз.
DP6.4 Алға және артқа қозғалу ракетасының ориентациясын басқару
жүйесі DP6.4-суретте көрсетілген.
(a) Жүйе тұрақты болатындай К және m параметрін анықтаңыз және
орнықтылық аймағын құрыңыз.
(b) Кіріс шамасының стационар қателігі 10 %-ға тең не аз болатындай
параметр мәндерін және күшейту коэффициентін таңдаңыз.
(c) (b) пунктіндегі таңдалған жобалау үшін қадамдық кірістің шектік
шамасын анықтаңыз.
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DP6.4-сурет. Трансфер қатынасын басқару

DP6.5 Қозғалыстың басқару жүйесі транспорт құрылғыларының
арасындағы арақашықтықты басқару үшін арналған. Бұл жүйе DP6.5суретте көрсетілген.
(a) Жүйе тұрақты болатын К күшейту диапазонын анықтаңыз.
(b) Сипаттамалық түбірлер j осінде болатындай Km К-ның максимум
шамасы болса, айталық K K N болсын, мұндағы 6 N 7 . Бұл шектік
уақыт 2 секундтан аз және шектік пайыз 18 %-дан аз болғанын қалаймыз.
N-нің жуық мәнін анықтаңыз.

DP6.5-сурет. График қашықтығын басқару

DP6.6 Төмендегідей
қарастырайық.

жалғыз
x(t)
y(t)

кірісті,
Ax(t)
Cx(t)

жалғыз

шығыс

жүйесін

Bu(t)

мұндағы,
0 1
0
,B
,C 1 0
2 2
1
Кіріс қалыптың сызықтық комбинациясы болып табылады, яғни
u(t)
Kx(t) r (t) мұндағы, r (t) есептің кірісі. K
K1 , K2 матрицасы
күшейту коэффициенттерінің матрицасы екені айқын. Егер де қалыпты айнымалы теңдеуде U(t) ауыстырса, онда тұйық контурлы жүйе аласыз:
A

x(t)
y(t)

[A BK]x(t)
Cx(t)

Br (t)
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К-ның қандай мәнінде тұйық контурлы жүйе тұрақты болады?
R(s) 1 / s бірлік қадамдық кірістің шектік пайызы Р.О.<5 % болатындай
және орнату уақыты Ts 4s болатындай тұйық контурлы меншікті мәндер
орналасқан жарты жазықтықтың сол жақ аймағын табыңыз. Р.О.<5 % және
Ts 4s болатындай К матрицасын анықтаңыз.
DP6.7 DP6.7-суретте көрсетілген кері байланысты басқару жүйесін
қарастырайық. Жүйенің ішкі және сыртқы циклі бар. Ішкі цикл тұрақты
болу керек және реакцияның жылдамдығы үлкен.
(a) Бірінші ішкі циклды қарастырайық. Тұрақты ішкі цикл болатындай Ê1 рангісін табыңыз. Яғни, Y(s)/U(s) ауыстыру функциясы тұрақты
болу керек.
(b) Секіріске ең тез реакция беретіндей тұрақты диапазонды Ê1 шамасын таңдаңыз.
(c) (b)-пунктінде таңдалған Ê1 шамасы үшін тұйық контурлы жүйе
T(s)=Y(s)/R(s) тұрақты болатындай Ê2 рангісін анықтаңыз.

DP6.7-сурет. Ішкі және сыртқы циклі бар кері байланысты жүйе

DP6.8 DP6.8-суретте көрсетілген кері байланысты жүйені қарастырайық. Ауыстыру функциясының процесі минималды тұрақты. Басқарушы
пропорционал-туындылы реттеуші болып табылады:
Gc (s) KP KD s
Тұйық контурлы жүйе тұрақты болатын KP және KD мәндерін
анықтаңыз. Егер солай болса, реттеуші параметрлер мәнін анықтаңыз, яғни
стационар қателік E(s) K (s) Y (s) қадамдық бірлік кіріс R(s) 1 / s
ess lim e(t) 0.1 болып табылады және тұйық контурлы жүйенің демпфирt
лену коэффициенттері 2 / 2 -ге тең.

DP6.8-сурет. Контурда реттеушісі бар минималды тұрақты жазықтық
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КОМПЬЮТЕРЛІК ТАПСЫРМАЛАР
СР6.1 Келесі сипаттамалық теңдеулердің түбірлерін табыңыз:
3
2
(a) q(s) s 3s 10s 14 0
4
8s3 24s2 32s 16 0
(b) q(s) s
4
2
(c) q(s) s 2s 1 0
СР6.2 Бірлік негативті кері байланысты жүйені қарастырайық:
Gc (s)

K және G (s)

s2 s 2
s2 2s 1

K=1,2 және 5 үшін тұйық контурлы ауыстыру функциясының
сипаттамалық көпмүшелігін есептеу үшін m – файлды анықтаңыз. К-ның
қандай мәнінде тұйық контурлы жүйе тұрақты болады?
СР6.3 Бірлік негативті кері байланысты жүйенің төмендегідей контурлы ауыстыру функциясы бар:
Gc (s)G (s)

3

s

s 1
4s2 6s 10

Тұйық контурлы ауыстыру функциясын анықтау үшін m – файлды
2.89 және
өңдеңіз және сипаттамалық теңдеудің түбірлері s1
s2,3
0.55 j1.87 екенін көрсетіңіз.
СР6.4 Тұйық контурлы ауыстыру функциясын қарастырайық:
T(s)

1
5

s

2s

4

3

2s

4s2

s

2

(a) Раус-Гурвиц әдісін қолданып, жүйе тұрақты ма анықтаңыз. Егер ол
тұрақты болмаса, оң жарты жазықтықта қанша полюс бар?
(b) T(s)-тің полюстерін анықтаңыз және (a) пунктіндегі нәтижелерді
тексеріңіз.
(c) Бірлік қадамдық реакцияны құрыңыз және нәтижелерді талқылаңыз.
СР6.5 «Қағаз ұшқыш» моделі кейде ұшақты жобалау конструкциясы
мен ұшқышты контурда анализдеу үшін қолданылады. «контурдағы»
ұшқыштың жиынтық сұлбасы СР6.5-суретте көрсетілген. айнымалысы
ұшқыштың тоқтау уақытын көрсетеді. Біз жай қимылдайтын ұшқышты
0.6 және тез қимылдайтын
0.1 арқылы көрсете аламын. Ұшқыш
моделінің қалған айнымалылары K 1, 1 2 және 2 0.5 . Тез және жай
қимылдайтын ұшқыш үшін тұйық контурлы жүйенің полюстерін есептеу
үшін m файлды өңдеңіз. Нәтижелерді талқылаңыз. Тұрақтылық үшін максимум ұшқыш уақыты қандай?
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СР6.5-сурет. Контурдағы ұшқышы бар әуе кемесі

СР6.6 СР6.6-суреттегі кері байланысты басқару жүйесін қарастырайық.
Функция үшін қолданып, тұйық контурлы ауыстыру функциясын есептеу
үшін m-файлды өңдеңіз. Раус-Гурвиц әдісін қоданып тұрақтылық үшін
К-ның максимум мәнін табыңыз. Тұрақтылық үшін К-ның мәні ең төменгі
болған кезде сипаттамалық теңдеулердің түбірін есептеңіз.

СР6.6-сурет. К параметрі бар жалғыз контурлы кері байланысты басқару жүйесі

СР6.7 Мына түрдегі айнымалылары бар жүйені қарастырайық:

x

0

1

0

0
12

0
14

1 x
10

0
0 u,
12

y

1 1 0 x

(a) Полюстік функцияны қолданып сипаттамалық теңдеуді есептеңіз.
(b) Сипаттамалық теңдеудің түбірлерін есептеңіз және жүйе
тұрақтылығын анықтаңыз.
(c) U(t) қадамдық бірлік және жүйенің нөлдік бастапқы шарты болғанда y(t) тәуелділігін табыңыз.
СР6.8 СР6.8(a)-суретіндегі кері байланысты басқару жүйесін қарастырайық.
(а) Раус-Гурвиц әдісін қолданып, тұйық контурлы тұрақтылыққа
әкелетін K1 -дің рангісін табыңыз.
(b) Полюс орнын 0< K1 <30 сияқты құру үшін m-файлды өңдеңіз және
нәтижені талдаңыз.
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СР6.8-сурет.

K1 параметрі бар бірлік емес кері байланысты жүйе

СР6.9 Төмендегі жүйені қарастырайық:
x
y

Ax Bu
Cx Du

0
1 ,B
2

1
0 ,C
1

Мұндағы,

A

0
2
k

1
0
3

1 2 0 ,D

0

(a) k -ның қандай мәні үшін жүйе тұрақты?
(b) Полюс орнын 0 k 10 сияқты құру үшін m файлды өңдеңіз және
нәтижелерді талдаңыз.

ТАПСЫРМАЛАРДЫ ЖАУАПТАРЫ
Дұрыс немесе бұрыс: (1) бұрыс; (2) дұрыс; (3) бұрыс; (4) дұрыс; (5) дұрыс;
Көптік таңдау:
(6) а; (7) c; (8) а; (9) b; (10) b; (11) a; (12) a; (13) b; (14) a; (15) b;
Сөздердің сәйкес келуі (жоғарыдан төмен қарай тәртіпте): e, d, f, a, b, g,
c.

ТЕРМИНДЕР МЕН ТСІНІКТЕМЕЛЕРІ
Абсолютті орнықтылық – тұрақтылық дәрежесі сияқты жүйенің басқа
атрибуттарын ескермей, тұрақты немесе тұрақты еместігін көрсететін
жүйенің суреттелуі.
Көмекші көпмүшелік – Раус массивінің нөлдік элементін бірден жоятын теңдеу.
ұмтылғанда нөлдік кіріс реакциясы
Минимумды тұрақты – егер t
шенелген болса, жүйе минималды тұрақты болады.
Қатыстық орнықтылық – сипаттамалық теңдеудің түбірлер жұбын немесе әрбір түбірдің нақты бөлігінің көмегімен алынатын қасиет.
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Раус-Гурвиц критерийі – ауыстыру функциясының сипаттамалық
теңдеуінің жолымен орнықтылықты анықтайтын критерий. Бұл критерий оң нақты бөлігі бар сипаттамалық теңдеудің түбірлерінің саны Раус
массивінің бірінші бағанының коэфициенттерінің таңбасының ауысу санына тең екенін айқындайды.
Тұрақтылық – жүйенің өнімділігінің көрсеткіші. Жүйе орнықты болады, егер ауыстыру функциясының барлық полюсінің теріс нақты бөлігі
болса.
Тұрақты жүйе – шенелген кіріске шенелген реакциялық жүйесі бар
динамикалық жүйе.

Ричард К. Дорф
Роберт Х. Бишоп
ЗАМАНАУИ БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІ
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ұшу деңгейінде жұмыс жасайды. Ракета түріндегі ұшып бастаған ұшақ
тұрақсыз болып табылады (бұрылған маятникті талқылау үшін 3.4-мысалға
қараңыз). Ақырын ағысты реттейтін басқару жүйесі Р6.19 (a)-суретте
көрсетілгендей транспорт құралын басқара алады. (a) Жүйе тұрақты болатын күшейту шамасының диапазонын анықтаңыз. (b) Жүйе минималды
тұрақты болатын К күшейту шамасының коэффициенттерін анықтаңыз
және осы К мәні үшін сипаттамалық теңдеудің түбірін анықтаңыз.

Р6.19-сурет. Ұшақтың ақырын ағысын басқару

Р6.20 Ұшақтың вертикаль ұшу және қонуы Р6.20 (a)-суретінде
көрсетілген. Биіктікті басқару жүйесі Р6.20 (b)-суретінде көрсетілген.
(a) K=6 үшін жүйе тұрақты ма анықтаңыз.
(b) K>0 үшін тұрақтылықтың рангісін табыңыз.

Р6.20-сурет. (a) Ұшақтың вертикаль ұшуы және қонуы; (b) Басқару жүйесі

Р.21 Келесілер арқылы суреттелетін жүйені қарастырайық.
x(t)
y(t)

Ax(t)
Cx(t)

Bu(t)
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Мұндағы,
A

0
k1

1
,B
k2

0
,C
1

1

1

Және мұнда k1 k2 және k1 мен k2 екеуі де нақты сандар.
(a) Ф(t, 0) қалыпты ауыстыру матрицасын есептеңіз.
(b) А матрица жүйесінің меншікті мәндерін есептеңіз.
(c) Сипаттамалық көпмүшеліктің түбірлерін есептеңіз.
(d) Жүйе тұрақтылығына байланысты (a) – (c) пунктінің нәтижелерін
талдаңыз.

К РДЕЛІ ТАПСЫРМАЛАР
АР6.1 Басқару жүйесі адамды (оператор) және жою шамасын қамтиды.
Қарапайым телереттеуші машина шенелген оператормен кері байланыс
пен машинамен бір бағытты байланысқа негізделген. Алайда мәліметті
екіжақты алмастырумен қолданатын екіжақты байланыс одан да жақсы
операцияға мүмкіндік береді. Роботтың жою басқаруы жағдайында кері
байланыс пайдалы болып саналады. Телереттеуші жүйенің сипаттамалық
теңдеуі АР6.1-суретінде көрсетілгендей мынадай теңдеумен беріледі:
s4 20s3 K1s2 4s K2 0
мұндағы, Ê1 және Ê2 – кері байланысты шаманың факторы. Ê1 және Ê2
үшін бұл жүйенің орнықтылық аймағын құрыңыз және анықтаңыз.

АР6.1-сурет. Телереттеушінің механизмдік моделі

АР6.2 Теңіздік-әскер флотының ұшқышы ұшақты авианосецке
қондырған жағдайды қарастырайық. Ұшқыштың негізгі үш мәселесі бар.
Бірінші мәселе – ұшақты суднаның осьтік линиясының жалғасы бойынша басқару. Екінші мәселе – ұшақты дұрыс бағытта ұстау. Үшінші
мәселе – жылдамдықты дұрыс басқару. Бүйір позиция басқару жүйесінің
моделі АР6.2-суретте көрсетілген. Ê 0 үшін орнықтылық рангісін
анықтаңыз.
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АР6.2-сурет. Әуе кемісінің қонуы үшін бүйірлік басқару жүйесі

АР6.3 Басқару жүйесі АР6.3-суретте көрсетілген. Біз жүйенің тұрақты
болғанын және стационар қателік 0.05-ке тең не одан төмен болғанын
қалаймыз. (a) Қате талапқа сәйкес -ның рангісін анықтаңыз.
(b) Орнықтылық талабына сәйкес -ның рангісін анықтаңыз.
(c) Екі талапқа да сәйкес -ны таңдаңыз.

АР6.3-сурет. Үшінші ретті бірлік кері байланысты жүйе

АР6.4 Бөтелке толтыратын машина қорек беретін механизмді
қолданады. Ол АР6.4-суретінде көрсетілген. Кері байланысты тахометр
жылдамдықты дұрыс басқару үшін қолданылады. Тұрақты жұмысты
қамтамасыз ететін К мен р-ның диапазонын құрыңыз және анықтаңыз.

АР6.4-сурет. Бөтелке толтырушы линияның жылдамдық басқаруы, (a) Макет жүйесі, (b)
жиынтық сұлба
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АР6.5 АР6.5-суреттегі тұйық контурлы жүйені қарастырайық
Шамалар оң деп ұйғарайық, яғни K1 0, K2 0, K3 0, K4 0 және
K5 0 .
(a) T(s) Y (s) / R(s) тұйық контурлы ауыстыру функциясын анықтаңыз.
(b) K1 , K2 , K3 , K4 және K5 шамаларын таңдауға байланысты тұйық
контурлы жүйе тұрақтылығын есептеп шарттарын анықтаңыз.
(с) (b) пунктіндегі нәтижелерін қолданып, қадамдық кіріс үшін жүйе
тұрақты болатындай 5 кірістің шамасын таңдаңыз.

АР6.5-сурет. Көпағысты кері байланысты басқару жүйесі. (a) сигналдың өту графигі; (b)
жиынтық сұлба.
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АР6.6-сурет. (a) камерасы бар ғарыш кемесі, (b) кері байланысты басқару жүйесі

АР6.6 Камерасы бар ғарыштық құрылғы АР6.6(a)-суретте көрсетілген.
0
Камера негізге қатысты жазытықта 16 шамасында бұрылады. Айналмалы камераның айналу жиілігін басқарудың мынадай ауыстыру функциясы болсын:
1
G (s)
(s 1)(s 2)(s 4)
Пропорционалды-дифференциалды реттеуші АР6.6(b)-суретте
көрсетілгендей жүйеде қолданылады, мұндағы
Gc (s)

Kp

KD s

және мұндағы, K p 0, KD 0 . K p мен KD арасындағы тұрақты тұйық контурлы жүйені беретін қатынасты құрыңыз және анықтаңыз.
АР6.7 Адамдардың физикалық есептерді шешу қабілеттілігі интелект бойынша емес физикалық күш арқылы шектеледі. Сәйкес ортада
машинаның механикалық қуаты адам интелектін басқарумен бірге адам
қолының механикалық беріктігімен интегралданады. Таратушылар адам
есебін сақтау кезінде адам қолының күшін кеңейтеді. Ұзартқыштың
сипаттамасының анықтамасы қосу және мәліметтік сигналды жіберу болып табылады. Ұзарту адам көмегімен интегралданады. Таратушылар адам
көмегімен алынады; ұзартқыш пен адам арасындағы физикалық байланыс
механикалық қуат пен мәліметтік сигналдың тура жіберуіне мүмкіндік
береді.
Тиімді интерфейс көмегінің арқасында, ұзартқыштың траекториясын
басқару ешқандай джостиксіз, пернетақтасыз немесе мастер жүйесінсіз
жүзеге аса алады. Адам ұзартқыштың басқару жүйесін қамтамасыз
етеді, ал таратушы сымдар осы есепті шешуге қажетті күштің көп бөлігін
қамтамасыз етеді. Адам ұзартқыштың бір бөлігіне айналады, қысымның аз
бөлігін сезеді. Ұзартқыш АР6.7(a)-суретте көрсетілген. Жүйенің жиынтық
сұлбасы АР6.7(b)-суретте көрсетілген. Пропорционалды-интегралды
реттеушіні қарастырайық:
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Gc (s)

Kp

Kl
s

Тұйық контурлы жүйе тұрақты болатындай K p және Kl реттеуші
шамаларының мәнін рангісін анықтаңыз.

АР6.7-сурет. Ұзартқышты робот басқаруы

ЖОБАЛАУ ТАПСЫРМАЛАР
СDP6.1 CDP5.1-есептің сүмбіні басқару жүйесі басқарушы сияқты
күшейтуге қолданылады. Жүйе тұрақсыз болмай тұрып, күшейту
коэффициентінің максималды мәнін анықтаңыз.

DP6.1-сурет. Автокөлік қозғалтқышын басқару

Сызықты кері байланыс жүйесінің тұрақтылығы

579

DP6.1 Автокөлік қозғалтқыштың аталуын басқару параметрлердің кең
диапазонының тұрақты сипаттамасын талап етеді [15]. K күшейту шамасы
таңдалу үшін басқару жүйесі DP6.1-суретте көрсетілген.
Р параметрі көптеген автокөлік үшін 2-ге тең, алайда жоғары
өндірілгендер үшін нөлге тең. Р-ның екі мәні үшін де тұрақты жүйеге
әкелетін К шамасын анықтаңыз.
DP6.2 Марстағы транспорт құрылғыларын автоматты басқару DP6.2суреттегі жүйе бойынша көрсетілген. Жүйенің алдыңғы және артқы
бөлігінде рөлдік дөңгелегі бар және жоба H (s) Ks 1 болуын талап етеді.
(a) Тұрақтылық үшін қажетті К шамасын анықтаңыз.
(b) Сипаттамалық теңдеудің түбірі s=-5-ке тең болғандағы, К-ның шамасын табыңыз.
(c) (b) пунктінде таңдалған күшейту шамасы үшін қалған екі түбірдің
мәнін табыңыз.
(d) (b) пунктінде таңдалған күшейту шамасы үшін қадамдық басқарудың реакциясын табыңыз.

DP6.2-сурет. Марстағы транспорт құрылғыларын басқару

DP6.3 Бірлік негативті кері байланысты жүйенің
Gc (s)G (s)

K (s 2)
s(1 s)(1 2s)

бірге таңдалу керек 2 параметрі бар. (a) осы жүйе үшін орнықтылық
аймағын анықтаңыз. (b) стационар қателік 25 %-ға тең не аз болатын К мәнін
таңдаңыз.
(c) (b) пунктінде таңдалған жоба үшін қадамдық кірістің шектік пайызын анықтаңыз.
DP6.4 Алға және артқа қозғалу ракетасының ориентациясын басқару
жүйесі DP6.4-суретте көрсетілген.
(a) Жүйе тұрақты болатындай К және m параметрін анықтаңыз және
орнықтылық аймағын құрыңыз.
(b) Кіріс шамасының стационар қателігі 10 %-ға тең не аз болатындай
параметр мәндерін және күшейту коэффициентін таңдаңыз.
(c) (b) пунктіндегі таңдалған жобалау үшін қадамдық кірістің шектік
шамасын анықтаңыз.
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DP6.4-сурет. Трансфер қатынасын басқару

DP6.5 Қозғалыстың басқару жүйесі транспорт құрылғыларының
арасындағы арақашықтықты басқару үшін арналған. Бұл жүйе DP6.5суретте көрсетілген.
(a) Жүйе тұрақты болатын К күшейту диапазонын анықтаңыз.
(b) Сипаттамалық түбірлер j осінде болатындай Km К-ның максимум
шамасы болса, айталық K K N болсын, мұндағы 6 N 7 . Бұл шектік
уақыт 2 секундтан аз және шектік пайыз 18 %-дан аз болғанын қалаймыз.
N-нің жуық мәнін анықтаңыз.

DP6.5-сурет. График қашықтығын басқару

DP6.6 Төмендегідей
қарастырайық.

жалғыз
x(t)
y(t)

кірісті,
Ax(t)
Cx(t)

жалғыз

шығыс

жүйесін

Bu(t)

мұндағы,
0 1
0
,B
,C 1 0
2 2
1
Кіріс қалыптың сызықтық комбинациясы болып табылады, яғни
u(t)
Kx(t) r (t) мұндағы, r (t) есептің кірісі. K
K1 , K2 матрицасы
күшейту коэффициенттерінің матрицасы екені айқын. Егер де қалыпты айнымалы теңдеуде U(t) ауыстырса, онда тұйық контурлы жүйе аласыз:
A

x(t)
y(t)

[A BK]x(t)
Cx(t)

Br (t)
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К-ның қандай мәнінде тұйық контурлы жүйе тұрақты болады?
R(s) 1 / s бірлік қадамдық кірістің шектік пайызы Р.О.<5 % болатындай
және орнату уақыты Ts 4s болатындай тұйық контурлы меншікті мәндер
орналасқан жарты жазықтықтың сол жақ аймағын табыңыз. Р.О.<5 % және
Ts 4s болатындай К матрицасын анықтаңыз.
DP6.7 DP6.7-суретте көрсетілген кері байланысты басқару жүйесін
қарастырайық. Жүйенің ішкі және сыртқы циклі бар. Ішкі цикл тұрақты
болу керек және реакцияның жылдамдығы үлкен.
(a) Бірінші ішкі циклды қарастырайық. Тұрақты ішкі цикл болатындай Ê1 рангісін табыңыз. Яғни, Y(s)/U(s) ауыстыру функциясы тұрақты
болу керек.
(b) Секіріске ең тез реакция беретіндей тұрақты диапазонды Ê1 шамасын таңдаңыз.
(c) (b)-пунктінде таңдалған Ê1 шамасы үшін тұйық контурлы жүйе
T(s)=Y(s)/R(s) тұрақты болатындай Ê2 рангісін анықтаңыз.

DP6.7-сурет. Ішкі және сыртқы циклі бар кері байланысты жүйе

DP6.8 DP6.8-суретте көрсетілген кері байланысты жүйені қарастырайық. Ауыстыру функциясының процесі минималды тұрақты. Басқарушы
пропорционал-туындылы реттеуші болып табылады:
Gc (s) KP KD s
Тұйық контурлы жүйе тұрақты болатын KP және KD мәндерін
анықтаңыз. Егер солай болса, реттеуші параметрлер мәнін анықтаңыз, яғни
стационар қателік E(s) K (s) Y (s) қадамдық бірлік кіріс R(s) 1 / s
ess lim e(t) 0.1 болып табылады және тұйық контурлы жүйенің демпфирt
лену коэффициенттері 2 / 2 -ге тең.

DP6.8-сурет. Контурда реттеушісі бар минималды тұрақты жазықтық
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КОМПЬЮТЕРЛІК ТАПСЫРМАЛАР
СР6.1 Келесі сипаттамалық теңдеулердің түбірлерін табыңыз:
3
2
(a) q(s) s 3s 10s 14 0
4
8s3 24s2 32s 16 0
(b) q(s) s
4
2
(c) q(s) s 2s 1 0
СР6.2 Бірлік негативті кері байланысты жүйені қарастырайық:
Gc (s)

K және G (s)

s2 s 2
s2 2s 1

K=1,2 және 5 үшін тұйық контурлы ауыстыру функциясының
сипаттамалық көпмүшелігін есептеу үшін m – файлды анықтаңыз. К-ның
қандай мәнінде тұйық контурлы жүйе тұрақты болады?
СР6.3 Бірлік негативті кері байланысты жүйенің төмендегідей контурлы ауыстыру функциясы бар:
Gc (s)G (s)

3

s

s 1
4s2 6s 10

Тұйық контурлы ауыстыру функциясын анықтау үшін m – файлды
2.89 және
өңдеңіз және сипаттамалық теңдеудің түбірлері s1
s2,3
0.55 j1.87 екенін көрсетіңіз.
СР6.4 Тұйық контурлы ауыстыру функциясын қарастырайық:
T(s)

1
5

s

2s

4

3

2s

4s2

s

2

(a) Раус-Гурвиц әдісін қолданып, жүйе тұрақты ма анықтаңыз. Егер ол
тұрақты болмаса, оң жарты жазықтықта қанша полюс бар?
(b) T(s)-тің полюстерін анықтаңыз және (a) пунктіндегі нәтижелерді
тексеріңіз.
(c) Бірлік қадамдық реакцияны құрыңыз және нәтижелерді талқылаңыз.
СР6.5 «Қағаз ұшқыш» моделі кейде ұшақты жобалау конструкциясы
мен ұшқышты контурда анализдеу үшін қолданылады. «контурдағы»
ұшқыштың жиынтық сұлбасы СР6.5-суретте көрсетілген. айнымалысы
ұшқыштың тоқтау уақытын көрсетеді. Біз жай қимылдайтын ұшқышты
0.6 және тез қимылдайтын
0.1 арқылы көрсете аламын. Ұшқыш
моделінің қалған айнымалылары K 1, 1 2 және 2 0.5 . Тез және жай
қимылдайтын ұшқыш үшін тұйық контурлы жүйенің полюстерін есептеу
үшін m файлды өңдеңіз. Нәтижелерді талқылаңыз. Тұрақтылық үшін максимум ұшқыш уақыты қандай?
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СР6.5-сурет. Контурдағы ұшқышы бар әуе кемесі

СР6.6 СР6.6-суреттегі кері байланысты басқару жүйесін қарастырайық.
Функция үшін қолданып, тұйық контурлы ауыстыру функциясын есептеу
үшін m-файлды өңдеңіз. Раус-Гурвиц әдісін қоданып тұрақтылық үшін
К-ның максимум мәнін табыңыз. Тұрақтылық үшін К-ның мәні ең төменгі
болған кезде сипаттамалық теңдеулердің түбірін есептеңіз.

СР6.6-сурет. К параметрі бар жалғыз контурлы кері байланысты басқару жүйесі

СР6.7 Мына түрдегі айнымалылары бар жүйені қарастырайық:

x

0

1

0

0
12

0
14

1 x
10

0
0 u,
12

y

1 1 0 x

(a) Полюстік функцияны қолданып сипаттамалық теңдеуді есептеңіз.
(b) Сипаттамалық теңдеудің түбірлерін есептеңіз және жүйе
тұрақтылығын анықтаңыз.
(c) U(t) қадамдық бірлік және жүйенің нөлдік бастапқы шарты болғанда y(t) тәуелділігін табыңыз.
СР6.8 СР6.8(a)-суретіндегі кері байланысты басқару жүйесін қарастырайық.
(а) Раус-Гурвиц әдісін қолданып, тұйық контурлы тұрақтылыққа
әкелетін K1 -дің рангісін табыңыз.
(b) Полюс орнын 0< K1 <30 сияқты құру үшін m-файлды өңдеңіз және
нәтижені талдаңыз.
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СР6.8-сурет.

K1 параметрі бар бірлік емес кері байланысты жүйе

СР6.9 Төмендегі жүйені қарастырайық:
x
y

Ax Bu
Cx Du

0
1 ,B
2

1
0 ,C
1

Мұндағы,

A

0
2
k

1
0
3

1 2 0 ,D

0

(a) k -ның қандай мәні үшін жүйе тұрақты?
(b) Полюс орнын 0 k 10 сияқты құру үшін m файлды өңдеңіз және
нәтижелерді талдаңыз.

ТАПСЫРМАЛАРДЫ ЖАУАПТАРЫ
Дұрыс немесе бұрыс: (1) бұрыс; (2) дұрыс; (3) бұрыс; (4) дұрыс; (5) дұрыс;
Көптік таңдау:
(6) а; (7) c; (8) а; (9) b; (10) b; (11) a; (12) a; (13) b; (14) a; (15) b;
Сөздердің сәйкес келуі (жоғарыдан төмен қарай тәртіпте): e, d, f, a, b, g,
c.

ТЕРМИНДЕР МЕН Т СІНІКТЕМЕЛЕРІ
Абсолютті орнықтылық – тұрақтылық дәрежесі сияқты жүйенің басқа
атрибуттарын ескермей, тұрақты немесе тұрақты еместігін көрсететін
жүйенің суреттелуі.
Көмекші көпмүшелік – Раус массивінің нөлдік элементін бірден жоятын теңдеу.
ұмтылғанда нөлдік кіріс реакциясы
Минимумды тұрақты – егер t
шенелген болса, жүйе минималды тұрақты болады.
Қатыстық орнықтылық – сипаттамалық теңдеудің түбірлер жұбын немесе әрбір түбірдің нақты бөлігінің көмегімен алынатын қасиет.
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Раус-Гурвиц критерийі – ауыстыру функциясының сипаттамалық
теңдеуінің жолымен орнықтылықты анықтайтын критерий. Бұл критерий оң нақты бөлігі бар сипаттамалық теңдеудің түбірлерінің саны Раус
массивінің бірінші бағанының коэфициенттерінің таңбасының ауысу санына тең екенін айқындайды.
Тұрақтылық – жүйенің өнімділігінің көрсеткіші. Жүйе орнықты болады, егер ауыстыру функциясының барлық полюсінің теріс нақты бөлігі
болса.
Тұрақты жүйе – шенелген кіріске шенелген реакциялық жүйесі бар
динамикалық жүйе.
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